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Stimaţi reprezentanţi ai businessului mic și mijlociu!  

Salut prezenţa Dumneavoastră la expoziţia „Antreprenor Expo” care continuă destoi-
nic tradiţiile târgurilor din Moldova, semnificative prin abordarea, la etape diferite, a 
tematicii micului business. 
Timpurile totdeauna au dictat imperative noi. “Antreprenor Expo-2022” este un pro-
iect în premieră, dar a cărui apariție pe piața expozițională nu este întâmplătoare – 
modificările la care a fost supusă întreaga lume în ultimii ani, s-au răsfrânt, în mod 
firesc, și asupra economiei naționale. Și în aceste condiții de remodelare a businessu-
lui, a devenit iminentă coeziunea micilor antreprenori, eșirea lor în lumina rampei, 
inclusiv în cadrul unui eveniment expozițional de profil. 
„Antreprenor Expo - 2022” reprezintă o intenţie a organizatorilor – C.I.E. “Moldexpo” 
S.A. și I.P. ODA – de a contribui la dezvoltarea micului antreprenoriat, în special în 
condițiile postpandemice, care s-au răsfrânt simțitor asupra economiilor tuturor ță-
rilor, Moldova nefiind o excepție în acest sens. Acestui scop servește și programul 
conex bogat, grație eforturilor depuse de I.P. ODA., co-organizatorul evenimentului. 
Numeroasele întruniri, întâlniri în formatul B2B, prezentări de programe și altele au 
menirea de a contribui la facilitarea contactelor de afaceri, identificarea noilor piețe 
de desfacere, școlarizarea micilor antreprenori și beneficierea de alte avantaje pe care 
le poate oferi doar o platformă profesională de comunicare, cum este o expoziție. Cu 
siguranță, acestea vor fi utile pentru cei ce intenţionează să iniţieze o afacere, pentru 
antreprenorii la început de cale, dar și pentru firmele cu stagiu.
„Antreprenor Expo” este, întâi de toate, forul oamenilor îndrăzneţi, energici, cu spirit 
de iniţiativă, care au evadat din ezitări, dezechilibru, pasivitate și au găsit alternativă 
incertitudinii generale. Constatăm cu satisfacție că, deși este la prima ediție, expoziția 
se bucură de interesul micilor producători și prestatori de servicii din cele mai diverse 
domenii, care prin munca lor contribuie la prosperarea republicii, dar și consolidarea 
clasei de mijloc a societăţii. 
Doresc expoziţiei să fie de bun augur și viaţă lungă, participanţilor – multe vânzări, 
vizitatorilor – achiziţii reușite și tuturor succese întru prosperarea sectorului! 
Într-un ceas bun “Antreprenor Expo”!  

Carolina CHIPER,
Director general al
C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Carolina CHIPER,
Director general al C.I.E. 
„Moldexpo” S.A.



Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri,  

Expozițiile sunt parte integrantă a instrumentelor de marketing, iar participarea în-
treprinderilor mici și mijlocii este importantă pentru a analiza concurența și a găsi noi 
oportunități de dezvoltare. 
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) susține participarea an-
treprenorilor la expoziții pentru a-și spori vizibilitatea pe piață locală. Prin platforma 
“Antreprenor expo”, ODA și-a propus împreună cu CIE Moldexpo să susțină întreprin-
derile mici și mijlocii autohtone pentru a-și promova  mărfurile și serviciile naționale, 
de a iniţia noi relaţii de colaborare și de a studia mai minuțios piaţa internă. În același 
timp, toți agenții economici, care participă la această expoziție, au posibilitatea să-și 
deconteze cheltuielile de participare prin intermediul „Programului de subvenționare 
a participării agenților economici la târguri și expoziții”, gestionat de ODA.

Dumitru Pîntea,
Director ODADumitru PÎNTEA,

director ODA





LISTA PARTICIPANȚILOR



ORGANIZATIA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI ÎMM ................................................................................ 8

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI)............... 9

AGROSMIX GRUP S.R.L.  ............................................................................................................................................... 10

ANVER-TEXTIL S.R.L. ..................................................................................................................................................... 11

AXIOMA FACTORING S.R.L. ......................................................................................................................................... 12

CARMANGERIA BARDA S.R.L. ..................................................................................................................................... 13

CRIS COLLECTION S.R.L.  .............................................................................................................................................. 14

CSM – COMMON SENSE MANUFACTURING S.R.L. ............................................................................................... 15

DIAMOLTEX S.R.L.  ......................................................................................................................................................... 16

DIVUS WINERY WINE AGROTRADE S.R.L. ................................................................................................................ 17

DOCTOR-FARM S.R.L.  ................................................................................................................................................... 18

ECO 2 GO  S.R.L. .............................................................................................................................................................. 19

ECOWOODBAG S.R.L.  .................................................................................................................................................. 20

FLORADO ......................................................................................................................................................................... 21

GAGAUZ SOFRASI MOROI S.R.L.  ............................................................................................................................... 22

GREEN SECRETS  ............................................................................................................................................................ 23

LEVANTICA G. Ț. „BOBEICA MARIA ILIE“ .................................................................................................................. 24

G. Ț. „EREMIA ALIONA ALEXEI“ ................................................................................................................................... 24

G. Ț. „GORGAN ELENA “  ............................................................................................................................................... 25

INFOBIZ.MD  ................................................................................................................................................................... 26

LINA-FIER  S.R.L. ............................................................................................................................................................. 27

LITTLE CHEF  ................................................................................................................................................................... 28

MAALEX GRUP  S.R.L. .................................................................................................................................................... 29

BC MAIB S.A. .................................................................................................................................................................... 30

MANAS YURT VILLAGE COMPLEXUL TURISTIC ..................................................................................................... 31

MIRA OSF S.R.L.  ............................................................................................................................................................. 32

MIROS DE LAVANDĂ  S.R.L. ......................................................................................................................................... 33

MOLDOVA INNOVATION TECHNOLOGY PARK  ..................................................................................................... 34



MONA ORGANICS .......................................................................................................................................................... 35

MOV HERBS AROMENATURE S.R.L.  .......................................................................................................................... 36

NOVA CLEANER GROUP S.R.L. .................................................................................................................................... 37

B.C. PROCREDIT BANK S.A.  ......................................................................................................................................... 38

SICOM S.R.L. .................................................................................................................................................................... 39

SOLER OGUZENERGY S.R.L.  ....................................................................................................................................... 40

SUBLIM-SD  S.R.L............................................................................................................................................................ 41

VICTORIA GOMON S.R.L.  ............................................................................................................................................. 42

ROYAL BLISS V.T.V. NORD  S.R.L. ................................................................................................................................. 43

WORLD OF STREET FOOD S.R.L.  ............................................................................................................................... 44

DINALI COMPANIE  S.R.L. ............................................................................................................................................. 45

FACTORY MY DENIM  S.R.L.  ........................................................................................................................................ 46

INTERBARANDS PROD   S.R.L...................................................................................................................................... 47

KIDDO CLUB   S.R.L.  ...................................................................................................................................................... 48

LÈGANTE BÈBÈ ................................................................................................................................................................ 49

NUIELUȘA   S.R.L.  ........................................................................................................................................................... 50

RABOTA.MD .................................................................................................................................................................... 51

RENT VIDEO S.R.L.  ......................................................................................................................................................... 52

STA INTERTERM S.R.L. ................................................................................................................................................... 53

COMPLEXUL AGROTURISTIC ZLOȚI ALEXPROMUN S.R.L.  ................................................................................. 54

ALEXANDRU CHELARU Î.I.  .......................................................................................................................................... 55

INDUSTRY INVESTMENT  S.R.L.  ................................................................................................................................. 56

KIVRAK S.R.L. ................................................................................................................................................................... 57

REGINA NATURII  S.R.L.  ................................................................................................................................................ 58

ROYAL SYSTEMS INC.  ................................................................................................................................................... 59

LEFRUCOM S.R.L.  ........................................................................................................................................................... 60

SHARLLY S.R.L. ................................................................................................................................................................ 61



www..moldexpo.md
8

A
N

TR
EP

R
EN

O
R

 E
X

PO
 2

02
2

BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT    
NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei). 
MD-2012, Chişinău,  Republica Moldova
Anticamera: + 373 (22) 29 57 41,  
 

Fax: + 373 (22) 29 57 97
Centru de consultanță: +373 22 225 799
E-mail: info@odimm.md 
Web-site: https://odimm.md/ro/

ORGANIZATIA PENTRU DEZVOLTAREA 
SECTORULUI ÎMM

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) 
este o instituție publică din subordinea Ministerului Economi-
ei cu misiunea de a implementa politicile statului privind sus-
ținerea dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova. 

ODA oferă un spectru larg de programe de suport antre-
prenorial și o asistență calitativă la pregătirea proiectelor in-
vestiționale pentru a contribui la dezvoltarea sustenabilă a 
afacerilor, de la lansare până la internaționalizarea acestora.

The Organization for the Development of Entrepreneurship 
(ODA) is a public institution under the Ministry of Economy 
with the mission of implementing state policies regarding 
the support of entrepreneurship development in the Repub-
lic of Moldova.

ODA offers a wide spectrum of entrepreneurial support pro-
grams and qualitative assistance in the preparation of invest-
ment projects to contribute to the sustainable development 
of businesses, from launch to their internationalization. 
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24/1, Andrei Doga str.
MD-2024, Chișinău, Republic of Moldova

Phone: +373 (22) 40-05-00
Fax: +373 (22) 44-01-19

E-mail: office@agepi.gov.md
URL: www.agepi.gov.md

www.facebook.com/AGEPI/ 

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

(AGEPI)

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republi-
cii Moldova (AGEPI) este o autoritate administrativă centrală 
din subordinea Guvernului,  responsabilă de promovarea și 
realizarea activităților în domeniul protecției juridice a pro-
prietății intelectuale.
Prin intermediul AGEPI vă puteți proteja eficient proprietatea 
intelectuală (PI) pe teritoriul Republicii Moldova:
• Invenții, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, 
mărci de produse și de servicii, desene și modele industriale, 
indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiți-
onale garantate;
• Opere literare, artistice, științifice, programe pentru calcula-
tor, alte obiecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe.
AGEPI eliberează titluri de protecție a obiectelor de PI, in-
formează și oferă consultații juridice ce țin de protecția și 
realizarea drepturilor de PI, editează Buletinul Oficial de Pro-
prietate Intelectuală (BOPI), promovează și popularizează 
proprietatea intelectuală, organizează atestarea mandatari-
lor autorizați, cursuri de instruire și perfecționare a specialiș-
tilor în domeniu, acordă servicii de prediagnoză a PI și alte 
servicii aferente.
Din 2015 este posibilă validarea brevetelor europene pe 
teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Oficiului Euro-
pean de Brevete (OEB). Procedura unică de eliberare a bre-
vetelor europene asigură obținerea printr-o modalitate mai 
simplă și cu mai puține costuri a protecției invențiilor în state-
le membre ale OEB, dar și în statele în extindere și validare, 
inclusiv în Republica Moldova.
Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Mana-
gement al Calității ISO 9001:2015, ceea ce garantează calita-
te în conformitate cu standardele internaționale.

The State Agency on Intellectual Property of the Republic of 
Moldova (AGEPI) is an administrative central authority subor-
dinated to the Government, responsible for promoting and 
implementing activities in the field of legal protection of in-
tellectual property.
Through AGEPI you can effectively protect your intellectual 
property (IP) in the territory of the Republic of Moldova:
• Inventions, plant varieties, topographies of integrated cir-
cuits, product and service trademarks, industrial designs, 
geographical indication, appellations of origin, traditional 
specialties guaranteed;
• Literary, artistic, scientific works, computer programs and 
other objects of copyright and related rights.
AGEPI issues titles of protection for IP objects, provides in-
formation and legal advice about protection and enforce-
ment of IP rights, publishes the Official Bulletin of Intellectual 
Property (BOPI), promotes and propagates intellectual prop-
erty, organizes the attestation of patent attorneys, conducts 
trainings and professional development courses, provides IP 
pre-diagnosis and other related services.
Since 2015, it is possible to validate European patents in the 
Republic of Moldova through the European Patent Office 
(EPO). The single procedure for issuing European patents 
provides for simpler and more cost-effective protection of 
inventions in the EPO Member States but also in extension 
and validation states, including in the Republic of Moldova.
AGEPI services are provided according to the Quality Man-
agement System ISO 9001:2015, which ensures a quality ac-
cording to international standards.
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Persoana de contact: Svetlana Cebotari 
Telefon mobil: 069119978 
E-mail: haiduc2000@mail.ru 
Web-site: www.agrosmixgrup.md 

 

AGROSMIX GRUP S.R.L. 

“Agrosmix Grup” SRL activeaza din anul 2000. 
Profilul companiei este producerea și comercializarea produ-
selor din cereale expandate și brichetate și importul si distri-
buirea produselor de cofetărie si patisserie.
“Agrosmix Grup” SRL este unicul producător în Republica 
Moldova al pâinițelor și terciurilor din grâu integral și diverse 
tipuri de cereale expandate și brichetate cu marca comer-
cială “Haiduc”. Pâinițele sunt gustoase și crocante, nu sunt 
calorice, pot înlocui pâinea obișnuită. Au un efect benefic 
asupra organismului, pot contribui la fortificarea imunității, 
normalizarea tractului gastro-intestinal, îmbunătățirea circu-
lației sangvine. Marca “Haiduc” vă propune pâinițe din diver-
se tipuri de cereale la orice gust: din grâu, din orez și hrișcă, 
din grâu și secară, din orez, din grâu și porumb, etc.
  Produsele noastre sunt prezente în toate rețelele de 
magazine din țară și sunt populare printre cumpăratori. 

“Agrosmix Grup” SRL has been active since 2000.
The company’s profile is the production and marketing of ex-
panded and briquetted cereal products and the import and 
distribution of confectionery and pastry products.
“Agrosmix Grup” SRL is the only producer in the Republic of 
Moldova of whole wheat breads and porridges and various 
types of expanded and briquetted cereals with the “Haiduc” 
trademark.
The breads are tasty and crunchy, they are not caloric, and 
they can replace regular bread.
They have a beneficial effect on the body, by contributing 
to strengthening immunity, normalizing the gastrointestinal 
tract, and improving blood circulation.
The “Haiduc” brand offers you breads made from various 
types of cereals for every taste: from wheat, from rice and 
buckwheat, from wheat and rye, from rice, from wheat and 
corn, etc.
Our products are present in all store chains in the country 
and are popular among buyers.
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Noi tindem să facem achiziționarea textilelor pentru casă, nu 
doar mai simplă, dar si in mai multe ori mai convenabilă si 
confortabilă, decât cumpărarea realizată în magazinele offli-
ne, creând o gamă largă de modele și dimensiuni personali-
zate cu livrare in câteva zile.
Anver - e businessul nostru de familie. Noi am început a vin-
de textile încă in anul 2000. Având in spate o experiență bo-
gată noi am început producția propriilor textile pentru casă, 
iar in 2018 noi cu succes am fondat compania Anver.
Pe lângă lenjeria de pat, in calitatea produsului de bază, noi 
mai producem: fete de masă, cuverturi pentru pat, huse de 
saltea, sorturi, perne, seturi de baie, halate de baie, prosoa-
pe, uniforme pentru personal, genți ecologice si multe altele. 

We strive to make buying home textiles not only easier, but 
many times more convenient and comfortable than buying 
in offline stores by creating a wide range of customizable de-
signs and sizes with a couple-of-days delivery.
Anver is our family business. We started selling and sewing 
textiles back in 2000. With vast experiencebehind us, we  
started production of our own home textile products, and in 
2018 we successfully   founded Anver.
Besides bed sheets as a main product, we produce table-
cloths, bedspreads, mattress covers, aprons, pillows, bath 
sets, bathrobes, towels, uniform for staff, eco bags and many 
more… 

Adresa: Republica Moldova, UTA Gagauzia, mun. Ceadir-Lunga, str. Cecanov 4B
Persoana de contact: Cosarnaia Vera Gheorghi, Director

Telefon mobil: +37379476327
E-mail: anvertextil@gmail.com 

Web-site: www.anver.md

ANVER-TEXTIL S.R.L.
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Persoana de contact: Iuliana Sandu
Telefon mobil: 078782111
E-mail: info@axioma.md 
Web-site: www.axioma.md

AXIOMA FACTORING S.R.L. 

După o experiență de peste 10 ani de activitate în sfera ser-
viciilor business - to - business, am creat Axioma Factoring cu 
misiunea de a oferi afacerilor din Moldova, inclusiv compani-
ilor nou-create, cea mai simplă metodă de finanțare comer-
cială. Fără birocrație, 100% online, accesibil și comod. Noi, la 
Axioma Factoring, vrem să ajutăm antreprenorii, oferindu-le 
informații și soluții care să-i ajute să crească vânzările și mij-
loacele circulante fără a apela la creditori instituționali.

After an experience of over 10 years of activity in the field 
of business - to - business services, we created Axioma Fac-
toring with the mission to provide to Moldovan businesses, 
including newly created companies, the simplest method 
of commercial financing. No bureaucracy, 100% online, af-
fordable and convenient. Axioma Factoring want to help 
entrepreneurs by providing them with information and solu-
tions to help them increase sales and working capital without 
resorting to institutional creditors.
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Despre noi:
”Carmangeria BARDA” – creată pentru a oferi mai mult. Ne-
am propus atragerea oaspeților prin calitatea deosebită a 
preparatelor noastre ce nu conțin coloranți artificiali, mono-
glutamat de sodiu sau alte ingrediente.
Eco calitate - este deviză noastră! 

Special pentru tine:
Preparăm specialități din carne pentru care vei reveni cu 
drag. Gustul desăvârșit al acestora îl vei recunoaște dintr-o 
mie. Fiecare produs de la vitrinele noastre este un adevărat 
deliciu. Folosim metode tradiționale de prelucrare termică, 
de afumare și coacere. Produsele noastre nu conțin aditivi 
chimici, coloranți sau alte ingrediente nesănătoase.

About us: 
“Carmangeria BARDA” – is created to offer more. We are 
aiming to attract more customers, by offering high quality 
organic products, which do not contain any food preserva-
tives, color additives, sodium glutamate or any other artificial 
ingredients. Eco Quality – is our trademark! 

Special for you:
We are preparing meat specialties, for which you will come 
over with love. You will differentiate their perfect taste from 
a thousand. Each product from our shop is very flavorful. 
We maintain old traditional method of thermal processing, 
baking, and smoking and slow drying. Our products do not 
contain any food preservatives, color additives or any other 
harmful ingredients.

Persoana de contact: Plugaru Oleg 
Telefon mobil: 079521740 

E-mail: carmangerie.barda@gmail.com 
Web-site: www.carmangerie.md  

CARMANGERIA BARDA S.R.L.
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Persoana de contact: Natalia Pretuleac 
Telefon mobil: 061030606  
E-mail: cpretuleac@mail.ru 

CRIS COLLECTION S.R.L. 

Compania Cris Collection SRL fondata în 2019 ce are la bază 
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte in Loon, de cu-
rînd Cris Collection a lansat linia brandului Maison Criss care 
își face apariția atît în Republica Moldova cît și peste hotarele 
țării.
Vestimentația e un principal factor în formarea unui viitor : 
“Haina îl face pe om”. Vestimentația are la baza ei o gamă de 
stiluri ce reprezintă preferințele fiecarui .
‘Garderoba trebuie să fie în concordanță cu standartul tău de 
viață. Cumperi ieftin, devii ieftin.’ –
Robert Pante
Vestimentația elaborată de Maison Criss este concepută în 
așa fel încât pune în valoare personalitatea.
Este un design bine elaborat ținind cont de tendințe de silu-
etă, culori, pattern și țesătură.  
Adevarata eleganță se obține dintr-un acord perfect între ha-
ină, împrejurare și personalitatea celui care o poartă.

Criss Collection company founded in 2019, which is based 
on the manufacture of clothing in Lion, recently Cris Collec-
tion launched the Maison Criss brand line, which appears in 
the Republic of Moldova and abroad.
Clothing is a main factor in the formation of a future: “Clothes 
make the person”. Clothing is based on a range of styles that 
represent everyone’s preferences.
“Dressing must be in accordance with your standard of liv-
ing. You buy cheap, you become cheap.’ - Robert Pante
The clothing developed by Maison Criss is designed in such 
a way that it highlights the personality.
It is a well-developed design which takes into account silhou-
ette, colors, pattern and fabric trends.
True elegance is obtained from a perfect harmony between 
the garment, the occasion and the personality of the wearer.
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Pentru a stabili la fabricarea deserturilor din fructe s-a dez-
voltat un proces de producție și echipamente tehnologice.
Desertul este făcut exclusiv din fructe și nuci cultivate în Mol-
dova. În timpul procesului de fabricație nu se adaugă antio-
xidanți, conservanți, emulgatori, stabilizatori și agenți de aro-
mă. Au fost introduse modele atractive de ambalaje pentru 
desert și o linie de seturi de suveniruri cu potențial mare de 
export. 

To establish the manufacturing of fruit desserts a production 
process, and technological equipment were developed.
The dessert is made exclusively from fruits and nuts grown 
in Moldova. No antioxidants, preservatives, emulsifiers, flavor 
enhancers, stabilizers, and flavoring agents are added dur-
ing the manufacturing process. Attractive dessert packaging 
designs and a line of souvenir sets with great export poten-
tial were introduced.

Persoana de contact: Dmitry Zaretsky
Telefon mobil: + 373 69181226; + 373 60977315 

E-mail: csm@zcglobal.com 
skype: zcglobal 

Adresa: MD-6827, s. Suruceni, rl. Ialoveni, R. Moldova 

CSM – COMMON SENSE 
MANUFACTURING S.R.L.
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Persoana de contact: Cușnir Diana
Telefon mobil: +373 698 99 050  
E-mail: diamoltex@yahoo.com 
Web-site: www.storyroom.md   

DIAMOLTEX S.R.L. 

Story Room este un brand autohton, o afacere de familie 
care crează produse pentru copii din anul 2020. Acest pro-
iect a apărut ca răspuns la necesitatea copiilor de a se distra 
în casă, într-un spațiu sigur și comod. 
Toate produsele noastre sunt realizate cu ajutorul copilului 
noștru, este cel care oferă cel mai valoros feedback cu privire 
la noile noastre proiecte.
Produsele Story Room oferă copiilor distracție prin activități 
fizice și jocuri creative, având astfel un impact semnificativ 
asupra dezvoltării corecte a acestora și îmbunătățirii abilită-
ților motorii.

Story Room is a local brand, a family business that has been 
creating products for children since 2020. This project was 
created in response to the need for children to have fun at 
home, in a safe and comfortable space.
All our products are made with the help of our child, the one 
who provides the most valuable feedback on our new pro-
jects.
Story Room products offer children fun through physical activ-
ities and creative games, thus having a significant impact on 
their correct development and improvement of motor skills.
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Legenda. 
Calitatea vinului nostru DIVUS începe în inima Codrilor. Îngri-
jim butucii noștri de vie într-o armonie deplină cu natura, iar 
mai apoi, călăuziți de pasiunea noastră, transformăm roada 
în vinuri ample, care pot uni idei și caractere diferite la ace-
eași masă, calmând spirite, dăruind impresii pentru o viață. 
Inspirația acestei munci extraordinare am găsit-o în legenda 
locului. Se zice că însuși zeul Dionisos l-a ales pentru a pogo-
rî printre oameni, învățându-i să cultive vița de vie, numindu-l 
apoi ”divus„ pentru a marca puterea creatoare a pământului. 
DIVUS, la fel ca-n legendă, este vinul prieteniilor adevărate, 
vinul care unește, vinul celor curajoși și al marilor speranțe.

Esența timpului este exprimată în vinurile DIVUS, unde este 
prezentat caracterul fiecărui vin în parte.
DIVUS Winery – este o vinărie mică de familie, cu o producti-
vitate de 40 mii sticle anual, ea este situată în partea centrală 
a Moldovei mai exact r-nul Strășeni satul Vorniceni, 35 km de 
la Chișinău.
Vinăria începe să scrie istorie din anul 2020 cînd a fost lan-
sată.
Ideea de bază este de a lucra cu struguri de calitate și de a 
crea experimente deosebite în materie de vinuri, de autor.
Divus este vinăria ce începe a scrie o istorie...
...vin, ambiție, istorie este DIVUS !!!

The legend
The quality of our DIVUS wine starts in the heart of the Codrii. 
We take care of our wines in full harmony with nature, and 
then, guided by our passion, we transform the grapes into 
ample wines, which can unite different ideas and characters 
at the same table, calming spirits, giving impressions for a 
lifetime. One can find the inspiration for this extraordinary 
work in the legend of the place. It is said that God Diony-
sus himself chose it to descend among the people, teaching 
them to cultivate the vine, then calling it “divus” to mark the 
creative power of the earth. DIVUS, as in the legend, is the 
wine of true friendships, the wine that unites, the wine of the 
brave and of high hopes.

The essence of time is expressed in DIVUS wines, where the 
character of each particular wine is presented.
DIVUS Winery – is a small family winery, with a productivity of 
40 thousand bottles annually, it is located in the central part 
of Moldova, more precisely the district of Strășeni, the village 
of Vorniceni, 35 km far from Chisinau.
The winery started writing its history in 2020 when it was 
launched.
The basic idea is to work with quality grapes and create spe-
cial wine experiments, by the author.
Divus is the winery that begins to write a history...
...wine, ambition, history is DIVUS!!!

Str. Sfatul Țării, 1 sat. Vorniceni, MD-3736
Republica Moldova

Tel./Fax: +373 (79) 933 899 
Adresa poştală: MD - 2001,  

Republica Moldova, mun. Chişinău,  
strada Ciuflea , 1A 

Persoana de contact: Andrei Știrbu 
Telefon mobil: +373 69 568 752 
E-mail: andrei.stirbu@divus.wine 

Web-site: www.divus.wine

DIVUS WINERY 
WINE AGROTRADE S.R.L.
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Persoana de contact: Margine Leonid 
Telefon mobil: +373 264 55-5-40;  +373 
68552226; +373 69740667 
E-mail: doctorfarm.md@gmail.com 
Web-site: https://doctor-farm.md/ 

Adresa: str. N. Testemitanu 21/3, of.1 
Tea cafe
Chișinău, Republica Moldova

DOCTOR-FARM S.R.L. 

Compania ”Doctor-Farm” SRL, a fost înființată în anul 2011, 
fiind specializată în fabricarea ceaiurilor exclusiv naturale. 
Majoritatea materiei prime se cultivă pe terenuri agricole 
proprii, plantele fiind cultivate fără îngrășăminte chimice și 
erbicide.
Suntem în evoluție continuă datorită echipamentelor mo-
derne și personalului calificat care ajută la creșterea produc-
tivității și diversificarea gamei de produse.
În prezent SRL ”Doctor-Farm” produce o gamă largă de cea-
iuri din plante aromatice.
Deviza companiei este asigurarea calității și siguranței tutu-
ror produselor.
Politica companiei noastre este bazată pe funcționarea siste-
mului de management și perfecționarea continuă a acestuia.
Scopul nostru este de a obține și oferi  produse exclusiv na-
turale pentru satisfacerea clienților .
Doctor-farm – locul unde natura și puterile ei se transformă în 
sănătate și plăcere.

Specializing in the manufacture of exclusively natural teas, 
the company was founded in 2011.

We are proud to produce most of the ingredients on our 
own farmland, without the use of chemical fertilizers or her-
bicides.

So at Doctor-Farm, we create unique recipes based on our 
own technologies while doing our best to “imitate nature”, 
allowing us to deliver top quality teas.

Our goal is to provide products as close to nature as possi-
ble.

This is ensured by the company`s motto: “Doctor-Farm is 
the place where nature and it`s powers combine to provide 
health and pleasure”.
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Cunoaște povestea Mam’s Gelato
Mam’s Gelato este atelierul artizanal unde creăm înghețată 
naturală după rețete originale italiene. Este o afacere de fa-
milie pe care o dezvoltăm în Chișinău din dorința de a aduce 
gustul înghețatei adevărate în fiecare casă. Totul este proas-
păt, făcut de la zero, fără aditivi chimici, arome artificiale sau 
coloranți. Avem înghețată cu alcool, înghețată fără zahăr, sau 
fără lactoză și sorbet 100% vegan. 

Descoperă Gelato Bar de la Mam’s Gelato 
Creează momente unice de bucurie sinceră pentru invitații 
tăi. Comandă Gelato Bar pentru orice petrecere sau eveni-
ment. 
Iar dacă faci comandă până pe 31.12.2022 primești o redu-
cere de 1000 lei!!! 
Apelează +373 60674181 ori pe www.mamsgelato.md

Know the story of Mam’s Gelato
Mam’s Gelato is the artisan workshop where we create natu-
ral ice cream according to original Italian recipes. It is a fam-
ily business that we develop in Chisinau out of the desire to 
bring the taste of real ice cream to every home. Everything is 
fresh, made from scratch, with no chemical additives, artificial 
flavors or colors. We have ice cream with alcohol, sugar-free 
or lactose-free ice cream and 100% vegan sorbet.

Discover the Gelato Bar at Mam’s Gelato
Create unique moments of sincere joy for your guests. Order 
Gelato Bar for any party or event.
If you order Gelato Bar until 31.12.2022 you get a discount 
of 1000 lei!!!
Call +373 60674181 or visit www.mamsgelato.md 

Persoana de contact: Ivan Boaghi 
Telefon mobil: +37360885155 
E-mail: info@mamsgelato.md 

Web-site:  www.mamsgelato.md 

ECO 2 GO  S.R.L.
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Persoana de contact:  Cechir Ana, Manager produs
Telefon mobil: +373 60 179 175
Adresa magazinului - Alexandru Vlăhuță 1 A, Chișinău
Telefon mobil: +373 79 020 404 Manager de vânzări;  +40 728 437 850
E-mail: ecopungi@gmail.com 
Web-site: https://woodbag.md/ 

ECOWOODBAG S.R.L. 

Magdalene Woodbag Este o afacere de familie, care a luat 
naștere din dragoste pentru tot ce e al nostru, moldovenesc 
și național. Pungile sunt realizate exclusive manual. Lemn, 
pânză iuta, ochi atenți și mâini harnice. Rezistent - Wood-
bag-ul se potrivește oricărui produs din viața de zi cu zi, cu 
capacitatea de până la 9 kg. Ecologic - Woodbag-ul este din 
lemn și pânza iuta, materiale naturale și sincere ca dragostea 
noastră față de tradiții.

Magdalene Woodbag is a family business, born of love for 
everything that is ours, Moldovan and national. The bags are 
exclusively handmade. Wood, jute cloth, watchful eyes and 
hardworking hands. Resistant and durable - the Woodbag 
fits any product in everyday life, with a capacity of up to 9 kg.  
Eco-friendly - the Woodbag is made of wood and canvas - 
natural and sincere materials, just like our love for traditions.
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Ce este Florado?
• Naturalețe
• Rafinament
• Calitate
Am creat un brand autohton, cu o gamă de produse naturale 
ca materie primă fiind plantele medicinale și aromate, con-
cepute pentru a face un mod de viață mai sănătos.
Termenul ,,Flora” provine din latină, zeița română a florilor și 
a tinereții!
Combinația ,,do” ca sunet și notă muzicală, semnifică impor-
tanța și muzicalitatea naturii în viața noastră.
Și într-o combinație frumoasă, s-a născut brandul Florado, 
unde natura este într-o armonie cu muzica. 

What is Florado?
• Nature
• Refinement
• Quality
We have created a domestic brand, with a range of natu-
ral products as raw material being medicinal and aromatic 
plants, designed to make a healthier way of life.
The term “Flora” comes from Latin, the Romanian goddess of 
flowers and youth!
The combination of “do” as sound and musical note signifies 
the importance and musicality of nature in our lives.
And in a beautiful combination, the Florado brand was born, 
where nature is in harmony with music.

Persoana de contact: Melnic Cristin 
Telefon mobil: +373 784 92 574 

E-mail: florado.md@gmail.com  
Web-site: www.florado.md 

FLORADO
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Persoana de contact: Anna Statova 
Telefon mobil: +373 69128404 
E-mail: moroy.733@mail.ru
Web-site: www.gagauzsofrasi.com 

Adresa: Republica Moldova, UTA 
Gagauzia, s. Congaz, str. Lenin, 141

GAGAUZ SOFRASI  
MOROI S.R.L. 

Complexul etno-turistic GAGAUZ SOFRASI este un loc cu o 
varietate de servicii, unde fiecare oaspete are șansa să des-
copere frumusețea și diversitatea vieții rurale și sa se familia-
rizeze cu tradițiile și cultura poporului Gagauz.
Complexul turistic „Gagauz Sofrasi” găzduiește case etnice 
pentru oaspeți, un hotel modern, un restaurant cu bucătărie 
tradițională găgăuză, un muzeu etnografic, o cramă „Gagauz 
Maazası”, o sală de banchete „Favorit”, o terasă cu vedere 
panoramică la atracțiile turistice ale Autonomiei Găgăuze și 
alte facilități care transmit culoarea și farmecul culturii tradi-
ționale locale.
Serviciile noastre includ: cazare, restaurant, excursie, cursuri 
de gatit pentru copii si adulti, degustare de vinuri, facilitati 
de banchet.

The ethno-tourist complex GAGAUZ SOFRASI is a place with 
a variety of services, where each guest has a chance to dis-
cover the beauty and diversity of rural life and get acquaint-
ed with the traditions and culture of Gagauz people. 
The tourist complex “Gagauz Sofrasi” consists of ethnic 
guest houses, a modern hotel, a restaurant with tradition-
al Gagauz cuisine, an ethnographic museum, a wine cellar 
“Gagauz Maazası”,  a banquet hall “Favorit ”,  a terrace with a 
panoramic view of the tourist attractions of Gagauz Autono-
my and other amenities that convey the color and charm of 
traditional local culture. 
Our services include: accomodation, restaurant, excursion, 
cooking classes for children and adults, wine degustation, 
banquet facilities
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Green Secrets - producător de produse cosmetice naturale 
Hand-made
Producem:
Creme naturale:  pentru faţă, zona din jurul ochilor, mâini, 
corp
Balzame pentru buze, corp
Săpunuri 100 % naturale în sortiment
Macerate în sortiment (liliac, pojarniţă, romaniţă, trandafir, ca-
lendulă, bostan, morcov)
Măști din argilă și plante pentru faţă și corp, ubtan
Ulei hidrofil pentru faţă, corp
Hidrolate în asortiment (trandafir, levănţică, pelin, salvie, tei)

Green Secrets - manufacturer of natural Hand-made cosmet-
ic products.
We produce:
Natural creams: for face, area around the eyes, hands, body
Balms: Lip balms, body balms
100% Natural soaps in the assortment
Macerates: lilac, St. John’s wort, chamomile, rose, calendula, 
pumpkin, carrot)
Clay and herbal masks for face and body, ubtan
Hydrophilic oil for face, body
Hydrolates (rose, lavender, wormwood, sage, linden)

Persoana de contact: Zosim Liliana
Telefon mobil: +373 79408645 

E-mail: office@green-secrets.com, zosim_liliana@yahoo.fr 

GREEN SECRETS 
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Persoanele de contact: Ala Sîncu, Maria Bobeica 
Telefon mobil: +373 69667741 
E-mail: contact@levantica.eu; ala.sincu@gmail.com; mariabobeica21@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/levantica.eu    
Instagram: https://www.instagram.com/levantica.eu/ 
Adresa companiei: s. Cernoleuca, raionul Dondușeni, Republica Moldova  

Persoana de contact: Eremia Aliona, Eremia Daniel
Telefon mobil: +373 68366284, +373 60190009 
E-mail: eremia.aliona@gmail.com 

LEVANTICA  
G. Ț. „BOBEICA MARIA ILIE“

G. Ț. „EREMIA ALIONA ALEXEI“

Deținem propria cultură de levănțică, în nordul Moldovei, 
cu un soi de lavandă autohton. Levantica (le-van-ti-ca) este 
o afacere de familie, pornită din pură dorință de a păstra și 
valorifica un pământ rămas moștenire. Oamenii din familia 
Levantica sunt iremediabil îndrăgostiți de movul florilor de 
levănţică, de parfumul ei și, într-un mod aparte, de proprietă-
țile terapeutice ale acestei plante.

Miere de albine – produs natural autohton 
Ulei de floarea soarelui 
Produse prelucrate din ceară 

We are harvesting lavender, in the northern part of Moldova, 
with a local lavender variety. Levantica (le-van-ti-ca) is a fam-
ily business, started out of a pure desire to preserve a her-
itage land. People from the Levantica family are hopelessly 
in love with the purple color of the lavender flowers, with its 
fragrance, and, in a unique way, with the therapeutic proper-
ties of this plant.

Bee honey - local natural product
Sunflower oil
Processed wax products
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Suntem  Apicultori și cultivăm plante medicinale și melifere. 
Facem uleiuri și tincturi din plante, ceaiuri. 
Produse unguiente și creme pe bază de plante și produse 
apicole. 

We are beekeepers and we grow medicinal and honeydew 
plants. We make herbal oils and tinctures, teas. 
Ointments and creams made from plants and bee products.

Persoana de contact: Gorgan Elena
Adresa: Sat. Puhaceni, str. Baltii 21, r-nul Anenii Noi

Telefon mobil: 060030945
E-mail: ilinkagorgan@gmail.com  

G. Ț. „GORGAN ELENA “ 
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Persoana de contact: Tudor Disculțu 
Telefon mobil: +373 76094343 
E-mail: info@infobiz.md 
Web-site: www.infobiz.md 

INFOBIZ.MD 

Toate informațiile despre companiile din Moldova pe o sin-
gură platformă. InfoBIZ oferă acces la informații verificate 
despre agenții economici din Moldova:  fondatori, adminis-
tratori, adrese, conturi bancare, rapoarte financiare oficiale, 
analiza indicatorilor economico-financiari, Business Scoring, 
legături cu alte companii, active imobiliare și transporturi de-
ținute, datorii la Bugetul de stat etc. Cauți o companie? O 
găsești pe InfoBIZ.md! 

All information about Moldovan companies on one platform. 
InfoBIZ offers access to verified information about economic 
agents from Moldova: founders, administrators, addresses, 
bank accounts, official financial reports, analysis of economic 
and financial indicators, Business Scoring, relations with oth-
er companies, real estate assets and transports owned, debts 
to the State Budget, etc. Are you looking for a company? You 
can find it on InfoBIZ.md!
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De mai bine de 15 ani, LINA-FIER SRL combină tradiția cu 
inovația, având o echipă de experți care transformă orice bu-
cată de fier în artă.
Lina-Fier este cel mai mare producător de porți din fier forjat, 
porți secționale, rezidențiale și industriale, uși pietonale sau 
mecanisme de deschidere pentru porți batante și culisante, 
garduri, scări și balustrade, balcoane din fier forjat, coperti-
ne, felinare, foișoare, vase pentru flori, mobilier din fier forjat 
și accesorii pentru șeminee.

For more than 15 years, LINA-FIER SRL has been combining 
tradition with innovation, with a team of experts who turn any 
piece of metal into art.
Lina-Fier is the largest manufacturer of wrought iron gates, 
sectional, residential and industrial gates, pedestrian doors 
or opening mechanisms for swing and sliding gates, fences, 
stairs and railings, wrought iron balconies, awnings, lanterns, 
gazebos, flower pots, wrought iron furniture and fireplace 
accessories.

Persoana de contact: Madan Corneliu 
Telefon mobil: + 373 79779090 

E-mail: office@lina-fier.md 
Web-site: www.lina-fier.md 

LINA-FIER  S.R.L.
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Persoana de contact: Alex Tacu 
Telefon mobil: +373 79329876 
E-mail: littlechefsales@gmail.com 

LITTLE CHEF 

Oferim o gamă largă de produse congelate, gata preparate.
Nu mai pierdeți timpul pentru a pregăti. Consumați cu încre-
dere produsele noastre delicioase și naturale, pregătite cu 
dragoste și acuratețe. Necesită doar câteva minute pentru a 
fi incălzite. Pofta buna! 
Oferim o gama larga de produse congelate, gata preparate.

We offer a range of frozen, ready-made products.
Do not waste time for preparing. Consume with confidence 
our delicious and natural products, prepared with love and 
precision. It only takes you a few minutes to heat them up. 
Good appetite!
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Maalex este un brand autohton specializat în producția de 
genți pentru femei și bărbați. 
Noi folosim piele ecologică de înaltă calitate, astfel toate 
produsele noastre sunt rezistente și nu necesită îngrijire spe-
cială, iar tehnologia de producție dezvoltată pe parcursul a 
peste 10 ani de muncă ne permite să ne creăm produsele la 
prețuri accesibile. 
La noi, fiecare poate găsi o geantă pe gustul său. 
Maalex for everyone.

Maalex is a domestic brand specialized in the production of 
bags for women and men.
We use high-quality ecological leather, so all our products 
are durable and do not require special care, and the pro-
duction technology developed during more than 10 years 
of work allows us to create our products at affordable prices. 
With us, everyone can find a bag to their taste. 
Maalex for everyone.

Persoana de contact: Maxim Teșner  
Telefon mobil: +373 78 639000; +373 79757587

E-mail:  info@maalex.md  
Web-site: http://maalex.tilda.ws/  

MAALEX GRUP  S.R.L.
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Telefon/ Телефон / Phone: 1313
Cod şi adresa poştală: 
MD 2005 Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Constantin Tănase, 9/1
Index, post address:

MD 2005 Republic of Moldova
Chisinau, Constantin Tănase street, 9/1 
E-mail: info@maib.md 
Web-site: https://www.maib.md 

BC MAIB S.A.

Maib susține afacerile locale și oferă 
soluții financiare potrivite dezvoltării. 
Cifrele înregistrate de maib în semes-
trul I al anului 2022 vorbesc de la sine: 
· cota de piață a creditelor IMM - 31%;  
· clienți activi IMM în trimestrul II 2022 
- cca 28,9 mii;  
· numărul utilizatorilor IMM Internet 
Banking - +23% față de anul 2021. 
Unim eforturi, dezvoltăm afaceri

Maib supports local businesses and 
offers financial solutions suitable for 
development.
The figures recorded by Maib in the 
first semester of 2022 speak for them-
selves:
· market share of SME loans - 31%;
· active SME customers in the second 
quarter of 2022 - about 28.9 thou-
sand;
· the number of SME Internet Banking 
users - +23% compared to 2021.
Maib - we join efforts, we develop 
businesses
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Complexul Turistic Manas Yurt Village este situat în satul Le-
ordoaia, raionul Călărași, la marginea codrilor, lângă un lac. 
În complex sunt plasate 12 iurte kârgâze, dintre care 8 sunt 
iurte hotel și 4 sunt folosite ca și restaurant.
Dispunem de o sală restaurant-muzeu cu suprafața de 170 
de metri patrați și terasă de vară.
Restaurantul deservește bucătărie specific kârgâză.
Serviciile prestate: Cazare în iurte, excursie, restaurant, plim-
bare cu barca și pluta pe lac, pescuit, plimbare pe cal sau cu 
căruța.
Program de lucru: 7 zile din 7, de la 10.00 până târziu.

The Manas Yurt Village Tourist Complex is located in Leor-
doaia village, Călărași district, on the edge of the woods 
Codru, the biggest forest of Moldova, near a lake. 12 Kyrgyz 
yurts are placed in the complex, of which 8 are hotel yurts 
and 4 are used as a restaurant.
There is a restaurant-museum room with an area of 170 
square meters and a summer terrace.
The restaurant serves Kyrgyz cuisine.
Services provided: Accommodation in yurts, excursion, restau-
rant, boating and rafting on the lake, fishing, horse or cart ride.
Working hours: 7 days a week, from 10.00 a.m. until late 
hours.

Telefon mobil: +373 78 20 59 12; +373 7820591; +373 79417693 
E-mail: info@manasyurtvillage.com 

Web-site: https://manasyurtvillage.com 
Adresa: satul Leordoaia, raionul Călărași

MANAS YURT VILLAGE 
COMPLEXUL TURISTIC
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Persoana de contact: Marin Ceban
Telefon mobil: +373 79 555 202 
E-mail: sales@mira.md 
Web-site: www.mira.md

MIRA OSF S.R.L. 

2019 e anul când a apărut brandul MIRA, în toamnă făcusem 
primii pași pe piața locală cu primele uleiuri presate la rece 
& nerafinate de Floarea Soarelui, In și Armurariu. La moment 
producem ulei din 11 tipuri diferite de nuci & semințe, și nu 
ne vom opri aici.
Pentru o generație sănătoasă, oamenii trebuie să aibă acces 
la alimente naturale, minim procesate, care hrănesc orga-
nismul cu cele necesare și îi oferă energia de care atât de 
mult are nevoie în era rapidă a tehnologiilor și a informației. 
Aceasta este Misiunea noastră. 
Prin urmare, Familia, Natura, modul de viață Sustenabil și o 
producere ZeroWaste sunt Valorile noastre pe care ne bazăm 
când dorim să creăm ceva nou sau să îmbunătățim prezentul.
Producere artizanală 
1. Alegem nuci & semințe proaspete,
2. Nucile și semințele sunt 70% de la agricultori locali, 30% 
de import
3. Presarea se efectuează la o presă cu melc la temperatura 
maximă de 44-50°C
4. Filtrăm uleiul în 2 etape
5. Dezinfectăm sticlele cu O3 (ozon)
6. Presăm, filtrăm și îmbuteliem în aceeași zi
7. ZeroWaste, Producere fără deșeuri. Șrotul și drojdiile care 
rămân în urma presării materiei prime, se întrebuințează în 
industria alimentară și cea zootehnică. 

2019 is the year when the MIRA brand appeared; in the au-
tumn we took the first steps on the local market with the first 
cold-pressed & unrefined oils of Sunflower, Flax and Milk 
Thistle. At the moment we produce oil from 11 different 
types of nuts & seeds, and we will not stop here.
For a healthy generation, people must have access to natu-
ral, minimally processed food that nourish the body and pro-
vide the energy it needs so badly in a rapidly changing age 
of technology and information. This is our mission.
Therefore, Family, Nature, Sustainable Living and ZeroWaste 
production are our Values that we rely on when we want to 
create something new or improve the present.

OIL ROAD MAP
1. Select fresh and whole nuts & seeds.
2. Nuts & seeds are 30% imported and 70% local 
3. Press seeds at a temperature of 45-500C
4. Filter the oil in two stages
5. Disinfect bottles with ozone
6. Press, filter and bottle oil on the same day
7. ZeroWaste production.
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Noi suntem SRL „Miros de Lavandă”. Avem o introducere 
scurtă dar frumoasă. Fiind plecați mai mulți ani cu soțul meu 
în Franța, ne doream foarte mult sa revenim în țară, acasă... 
Așa sa născut ideea să aducem „Provence-ul acasă”. În 2016 
am plantat primele 2 ha de levănțică, apoi au urmat următorii 
ani de investiții, teritoriul de lucru, spațiul pentru a prelucra 
florile. În 2019 am plantat încă 4,5 ha, în 2020 am avut deja 
aranjată și echipată distilaria, în 2021 am cumpărat combina 
de recoltat, pentru ca brațe de muncă nu mai aveam și era 
foarte greu de mers mai departe...Anul acesta, 2022, am lu-
crat deja total echipați și mai liniștiți... Avem foarte mulți vizi-
tatori și oamenii sunt foarte încântați să vadă încă o frumuse-
țe la nordul Moldovei. Și abia anul aceasta ne-am dat seama 
că motto-ul nostru este:” Miros de Lavanda, Provence-ul de 
acasă”. Miros de Lavanda este traducerea visului nostru!

We are SRL “Smell of Lavender”. We have a short but beau-
tiful introduction. Having been away in France for several 
years with my husband, we really wanted to return to the 
country, home... That’s how the idea to bring the “Provence 
at home” was born. In 2016 we planted the first 2 ha of lav-
ender, then the following years of investment followed, the 
work area, the space to process the flowers. In 2019 we 
planted another 4.5 ha, in 2020 we already had the distillery 
arranged and equipped, in 2021 we bought the harvesting 
combine, because we had no more workers and it was very 
difficult to move on... This year, 2022, we already worked to-
tally equipped and calmer... We have a lot of visitors, and 
people are very excited to see another beauty in the north 
of Moldova. And only this year we realized that our motto is: 
“Smell of Lavender, Provence at home”. Smell of Lavender is 
the translation of our dream! 

Telefon mobil: +373 60868666
https://www.facebook.com/Miros-de-Lavanda-1087027418092609

Adresa: Gordinești, MD-4631, Edineț, Republica Moldova

MIROS DE LAVANDĂ  S.R.L.
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Persoana de contact: Veronica Bucur 
Telefon mobil: +37379409770 
E-mail: info@moldovaitpark.md 
Web-site: www.mitp.md 

Adresa: str. Serghei Lazo no.38. floor. 9. 
mun. Chisinau

MOLDOVA INNOVATION  
TECHNOLOGY PARK 

Moldova Innovation Technology Park
Primul e-Park din Europa

Moldova Innovation Technology Park este actorul principal și 
punctul de acces la cele mai inovative și performante servicii 
și facilități din domeniul tech din Moldova. Parcul și-a con-
firmat unicitatea prin adoptarea unui model de guvernanță 
multiparticipativă. Asta înseamnă mai multe colaborări între 
rezidenții și partenerii MITP, având ca rezultat dezvoltarea in-
dustriei locale pe plan regional și chiar global. În urma iniția-
tivelor dezvoltate în cadrul MITP și în colaborare cu partenerii 
noștri, Moldova se transformă într-o destinație regională de 
top pentru produse și servicii tehnologice cu valoare adău-
gată înaltă, astfel crescând competitivitatea regională a sec-
torului tech printr-o reducere nemaiîntâlnită a poverii fiscale, 
datorită introducerii impozitului unic în mărime de 7% din 
venitul din vânzări, facilitarea documentării imigraționiste a 
expaților, diminuarea barierelor birocratice și prezența digi-
tală a rezidenților noștri. 

Website: www.mitp.md

Moldova Innovation Technology Park is the leading actor 
and the access point to the most innovative and performing 
services and facilities in tech in Moldova. The Park has con-
firmed its uniqueness by adopting a multi-participatory gov-
ernance model. This means more collaborations between 
MITP residents and partners, resulting in the development of 
local industry regionally and even globally.
Following the initiatives developed within MITP and collabo-
ration with our partners, Moldova is becoming a top region-
al destination for technological products and services with 
high added value.

We increase the regional competitiveness of the tech sec-
tor through an unprecedented reduction in the tax burden, 
thanks to the introduction of the single tax of 7% of sales 
revenue, the facilitation of immigration documentation for 
expats, the reduction of bureaucratic barriers and the digital 
presence of our residents. 

Website: www.mitp.md
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Cosmetica minerală MONA, este creată pe bază de minerale 
pure și ingrediente naturale fără adaos de conservanți. For-
mulate cu multă grijă față de ten și față de mediul înconjură-
tor produsele MONA, vor forma trusa perfectă pentru machi-
ajul zilnic. Pentru o rutină corectă am formulat in laboratorul
specializat MONA Organics, baza de machiaj iluminatoare, 
pudra minerală și o varietate de rujuri naturale. Mineralele 
din compoziția produselor cosmetice enumerate nu oferă 
doar efect decorativ dar au și efect anti-oxidant,anti-bacteri-
an și anti-inflamator iar la utilizare zilnică pot îmbunătăți con-
siderabil starea tenului.

MONA mineral cosmetics are created on the basis of pure 
minerals and natural ingredients without the addition of 
preservatives. Created with care for the skin and the envi-
ronment, MONA products will form the perfect kit for daily 
makeup. For a correct routine, we have formulated in the 
MONA Organics specialized laboratory, the illuminating 
makeup base, mineral powder and a variety of natural lip-
sticks. The minerals in the composition of the listed cosmetic 
products not only provide a decorative effect but also have 
an anti-oxidant, anti-bacterial and anti-inflammatory effect 
and with daily use can considerably improve the condition 
of the skin.

Persoana de contact: Patricia Ilco 
Telefon mobil: +373 69095125 

E-mail: mona.organicsrl@gmail.com 
https://instagram.com/mona.be.you?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

MONA ORGANICS
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Persoana de contact: Țîcu Grigore 
Telefon mobil: +373 79633263
E-mail: grigore@aromenature.com 
Web-site: www.movherbs.md 

MOV HERBS 
AROMENATURE S.R.L. 

Suntem producători de uleiuri esențiale, ceaiuri și alte produ-
se care au la bază plante aromatice și medicinale pe care le 
cultivăm sau care sunt recoltate din flora spontană. În gama 
de produse avem și uleiuri esențiale din diferite colțuri ale lu-
mii dar și accesorii pentru aromaterapie. Prima noastră plan-
tație de lavandă a fost înființată în anul 2014 și concomitent 
am aplicat și la certificare ecologică locală iar din vara anului 
2022 suntem certificați biologic de un organism de certifica-
re internațional. La moment exportăm engross uleiuri esen-
țiale și ceaiuri în mai multe țări din Europa de Vest, iar recent 
am început să fabricăm și să comercializăm cu amănuntul 
produsele noastre și pe piața internă. Clienții pot procura 
produsele Mov Herbs în unele magazine specializate, la iar-
maroace sau direct în magazinul online www.movherbs.md . 

We are producers of essential oils, various types of tea and 
other products based on aromatic and medicinal plants that 
we cultivate or that are harvested from spontaneous flo-
ra. The product range contains essential oils from different 
parts of the world, as well as accessories for aromatherapy. 
Our first lavender plantation was established in 2014; at the 
same time, we applied for local ecological certification and 
from the summer of 2022 we are certified organic by an in-
ternational certification body. We currently export wholesale 
essential oils and tea to several West European countries 
and recently have started manufacturing and retailing our 
products domestically as well. Customers can purchase Mov 
Herbs products in some specialized stores, at fairs or directly 
in the online store www.movherbs.md.
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Nova Cleaner Group este o afacere specializată în prestarea 
serviciilor complete de curățenie. Serviciile sunt destinate tu-
turor spațiilor. Principala trăsătură pe care firma își bazează 
activitatea este CALITATEA. Personalul este bine instruit și fo-
losim tehnologii avansate, recunoscute la nivel internațional. 
Punem accent pe dorințele clientului și îndeplinim conștiin-
cios toate sarcinile.

Nova Cleaner Group is a business specialized in providing 
full cleaning services. Services are intended for all premis-
es. The main feature on which the company bases its activity 
is QUALITY. The staff is well trained and we use advanced, 
internationally recognized technologies. We focus on the cli-
ent’s wishes and conscientiously carry out all tasks.

Persoana de contact: Prutean Cătălina, Director
Telefon mobil: +373 68720530 

E-mail: vidmidicatalina@gmail.com; novacleanergroup@gmail.com
Web-site: https://novaclean.md/ 

Adresa juridică și de livrare: MD-2069, Chişinău, Str. Călărași 67 

NOVA CLEANER GROUP S.R.L.
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ProCredit Bank este o bancă comercială orientată spre dez-
voltare. Deservim la cel mai înalt nivel agenții economici și 
persoane fizice care doresc să economisească și să tranzac-
ționeze cu o bancă de încredere. Ne ghidăm după o serie 
de principii de bază: punem valoare pe transparență în co-
municarea cu clienții, nu promovăm creditarea de consum, 
încercăm să minimizăm impactul nostru asupra mediului 
înconjurător și oferim servicii bazate pe înțelegerea situației 
fiecărui client și pe analiză financiară solidă. 
În activitatea noastră cu clienții business, ne concentrăm pe 
colaborarea cu întreprinderile mici, mijlocii și mari, deoare-
ce suntem convinși că aceste întreprinderi creează locuri de 
muncă și au o contribuție vitală in dezvoltarea economică 
a țării în care activează. Oferind posibilități de economisire 
simple și accesibile și alte servicii bancare și investind resurse 
semnificative în educația financiară, ne propunem să promo-
văm cultura economisirilor și responsabilității financiare. 

ProCredit Bank is a development-oriented commercial bank. 
We offer excellent customer service to small and medium en-
terprises and to private individuals who have the capacity to 
save and who prefer to do their banking through electronic 
channels. In our operations, we adhere to a number of core 
principles: We value transparency in our communication with 
our customers, we do not promote consumer lending, we 
strive to minimise our ecological footprint, and we provide 
services which are based both on an understanding of each 
client’s situation and on sound financial analysis. 
We focus on small and medium-sized enterprises, as we are 
convinced that these businesses create jobs and make a vital 
contribution to the economies in which they operate. By offer-
ing simple and accessible deposit facilities and online banking 
services and by investing in financial education, we aim to pro-
mote a culture of saving and financial responsibility.

https://www.procreditbank.md/ro/ 

B.C. PROCREDIT BANK S.A. 
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“Brutăria Bardar” este o brutărie artizanală familială situată la 
20 km de Chișinău. Pe parcursul a peste 20 de ani de activita-
te, „Brutăria Bardar” a reușit să combine rețetele tradiționale 
cu tehnologiile moderne.
Astazi, „Brutăria Bardar” propune o gamă completă de: pro-
duse semifabricate congelate (plăcinte, croissante, urechiu-
se etc), produse coapte congelate (pâine și baghete) și pro-
duse proaspăt coapte (pâine, colaci, cozonaci, rulade, torturi 
și prăjituri).
Suntem prezenți în majoritatea lanțurilor de magazine din 
țară precum și într-o vasta serie de localuri de alimentație 
publică. De curând produsele noastre sunt prezente si pe 
rafturile magazinelor din România.

“Brutăria Bardar” is a family artisanal bakery located at 20 km 
far from Chisinau. It was founded in 2000, as a result of the 
desire to restore the taste of traditional bread.
Over 20 years of business, “Brutăria Bardar” has managed to 
combine traditional recipes with high-performance modern 
equipment and technologies.
Today, “Brutăria Bardar” offers a full range of traditional bak-
ery products: frozen semi-finished products (pies, croissants, 
ears, etc.), frozen baked products (bread and baguettes)and 
freshly baked products (bread, rolls, scones, rolls, cakes and 
cookies). We are present in most chain stores in the coun-
try as well as in a wide range of of public catering establish-
ments. Recently, our products have started to be sold in a 
range of stores in Romania. 

Persoana de contact: Nistorică Victor
Telefon mobil: 062000008 

E-mail: info@brutariabardar.md 
Web-site: www.brutariabardar.md 

Adresa: Str. Aurel David, 79, s. Bardar, r. Ialoveni, 
Republica Moldova, MD - 6811

SICOM S.R.L.
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Persoana de contact:  
Evghenii Gavriluța, Director
Telefon mobil: +373 67555033;   
+373 79888806 

E-mail: info@soler.md 
Web-site: www.soler.md  

SOLER  
OGUZENERGY S.R.L. 

Compania soler folosește energia solară pentru a face viața 
mai ușoară, pentru a reduce costurile la facturile la energie și 
pentru a contribui la salvarea mediului. 
Sistemul propus va fi întotdeauna conectat la rețea. În timp 
ce sistemul solar de pe acoperiș asigură independența ener-
getică a gospodăriei, racordarea la rețea garantează o ali-
mentare neîntreruptă cu energie 24/7. 
Beneficiarul folosește energia electrică generată, iar surplu-
sul este transferat în rețea pentru utilizare pe timp de noapte. 
Credem că energia solară ar trebui să fie valorificată și acce-
sibilă peste tot și pentru toată lumea!

The soler company uses solar energy to make your life easier, 
reduce costs on your energy bills and help save the environ-
ment. The proposed system will always be connected to the 
network. While the solar system on the roof ensures the en-
ergy independence of the household, the connection to the 
grid guarantees an uninterrupted supply of energy 24/7. The 
household uses the generated electricity and the surplus is 
transferred to the grid for use at night. 
We believe that solar energy should be harnessed and ac-
cessible everywhere and for everyone!  
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Compania Sublim-SD SRL a fost fondată în anul 2020, pro-
movând brandul DeLyo și ghidată de dorința de a bucura 
cu cele mai sănătoase și naturale produse, specializându-se 
preponderent în deshidratarea produselor prin liofilizare. 
Procesăm cu ajutorul tehnologiilor moderne legumele, fruc-
tele, mirodeniile și ierburile atent selectate, pentru a oferi cli-
enților noștri produse de cea mai înaltă calitate, care își păs-
trează complet conținutul nutrițional, forma, textura, fibre, 
culoarea, aroma și gustul original. 
Fructele liofilizate sunt hrănitoare, delicioase, „ușoare”, ceea 
ce oferă posibilitatea de a savura din plin deliciul adevărat 
de fructe. Ele nu se deosebesc de produsele proaspete în 
ceea ce privește valoarea nutritivă, gust și culoare. Oferim 
cele mai diverse fructe care sunt perfecte pentru o varietate 
de utilizări.
Gama de fructe și legume liofilizate este extinsă și include 
zmeură, capșune, piersice, prune, vișine, pepene galben, 
morcov, spanac, sfeclă roșie și altele.

The Sublim-SD SRL company was founded in 2020, promot-
ing the DeLyo brand and guided by the desire to enjoy the 
healthiest and most natural products, specializing mainly in 
dehydrating products through freeze-drying. We use mod-
ern technologies to process carefully selected vegetables, 
fruits, spices and herbs to offer our customers the highest 
quality products that fully preserve their nutritional content, 
shape, texture, fiber, color, aroma and original taste.
Freeze-dried fruits are nutritious, delicious, “light”, which 
gives the opportunity to fully enjoy the true deliciousness of 
fruits. They do not differ from fresh products in terms of nutri-
tional value, taste and color. We offer the most diverse fruits 
that are perfect for a variety of uses.
The range of freeze-dried fruits and vegetables is extensive 
and includes raspberries, strawberries, peaches, plums, cher-
ries, cantaloupe, carrot, spinach, beetroot and others.

Persoana de contact: Daniela Caisin 
Telefon mobil: +373 78005999 

E-mail: delyofruit@gmail.com 
Web-site: www.delyo.md 

SUBLIM-SD  S.R.L.
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Persoana de contact: Gomon Serghei 
Telefon mobil: + 373 69980300
E-mail: info@stroyka.md 
Web-site: https://www.stroyka.md

VICTORIA GOMON S.R.L. 

Ediția ghidului Stroyka: în formă tipărită (revista) și în formă 
electronică (site-ul www.stroyka.md ). Dezvoltarea și crearea 
paginilor de vânzare (landing page). Producție de publicitate 
pe cărti de vizită magnetice.
Ghidul Stroyka este o sursă de informații ACTUALE despre 
companii și o linie de COMUNICARE pentru afacerea dvs.!

Edition of the Stroyka guide: in printed form (magazine) and 
in electronic form (website www.stroyka.md). Development 
and creation of selling pages (landing page). Production of 
advertising on magnetic business cards.
The Stroyka directory contains ACTUAL information about 
companies and is a COMMUNICATION line for your business!
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Persoana de contact: Marina Pernai 
Telefon mobil: +373 60192842

E-mail: vtvnord.royalbliss@mail.ru 
Adresa: MD-5922, s. Făgădău, 

Raionul Fălești, Republica Moldova

ROYAL BLISS V.T.V. NORD  S.R.L.

Încă de la inceput, ne-am propus ca toate produsele noas-
tre să fie unice, delicioase și proaspete. Suntem mândri de 
faptul că materia primă folosită de noi este de cea mai înaltă 
calitate, astfel vă oferim produse naturale ți nemaipomenit 
de gustoase. Puteți savura din plin produsele noastre acasă, 
cu familia sau la birou, deoarce Royal Bliss vă garanteaza o 
explozie de arome, gusturi și culori pe care neapărat le veți 
îndragi.

From the very beginning, we aimed for all our products to 
be unique, delicious and fresh. We are proud of the fact that 
the raw material we use is of the highest quality, thus we of-
fer you natural and incredibly tasty products. You can fully 
enjoy our products at home, with your family or at the office, 
because Royal Bliss guarantees you an explosion of aromas, 
tastes and colors that you will definitely love.
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Persoana de contact: Todoriţa Roman 
Telefon mobil: +373 68515570
E-mail: todoritaroman@gmail.com 

Adresa companiei:   
mun. Chișinău, str-la Dumbrăvii, 5

WORLD OF STREET FOOD S.R.L. 

Marca Brioches - producatori de cele mai gustoase și ape-
tisante tarte și produse de patiserie. Produsele sunt din in-
grediente naturale, obținute de la micii producatori și sunt 
produse cu multă dragoste și căldură. 
Oferim servicii de catering. 

Brioches brand - producers of the tastiest and most appetiz-
ing tarts and pastries. The products are made from natural in-
gredients, obtained from small producers and are produced 
with a lot of love and warmth. 
We offer catering services. 
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Persoana de contact: Ciocanu Dina, 
Administrator-fondator

Tel: +373 79167030
E-mail: dinaciocanu@gmail.com
Web-site: www.dinalisaffron.com

DINALI COMPANIE  S.R.L.

Întreprinderea ”Dinali Companie” S.R.L. este creată pe baza 
ideii de frumos și utilitate. Este important ca afacerea cărei 
vrei să te dedici să-ți trezească și gustul frumosului, pe lân-
gă aspectul financiar comun. Cultivarea Șofranului (Crocus 
Sativus) este o afacere parfumată. Culorile și miroznele mi-
raculoaselor floricele violete voalează unele dificultăți care 
iminent apar într-o activitate comercială. Fiind o cultură nouă 
în Moldova, ne stârnește un soi de mândrie pentru aportul 
ce-l putem aduce dezvoltării agriculturii noastre. Astfel, încă 
o dată arătăm lumii că solurile din Moldova sunt îndeajuns 
de fertile ca să poată hrăni o asemenea minunăție de floa-
re, cu rădăcinile hăt în depărtatul Orient Mijlociu. Cultivăm 
Șofranul pe un teren de un hectar, între codrii Călărașilor. 
Producem prețiosul condiment ȘOFRAN, după tehnologii 
tradiționale învățate de la cultivatorii italieni. Îl comercializăm 
în țară și peste hotare. Totodată, prin diferite căi publicitare, 
încercăm să-l facem cunoscut într-o măsură mai amplă, ca 
să ajungă cu timpul în toate bucătăriile gurmanzilor noștri. 
Întreprinderea fiind una tânără, inovațiile pe care tindem să 
le implementăm în activitate sunt încă la nivel de prelucrare 
și organizare. Actuală este diversificarea gamei de produse, 
în contextul explorării continue a proprietăților plantei de 
Șofran (Crocus Sativus).  

The  “Dinali Company” S.R.L. is created based on the idea of 
beauty and utility. It is important that the business you want 
to dedicate yourself to also awakens your taste for beauty, in 
addition to the common financial aspect. Cultivating Saffron 
(Crocus Sativus) is a fragrant business. The colors and scents 
of the miraculous purple popcorn veil some difficulties that 
are imminent in a commercial activity. Being a new culture 
in Moldova, it gives us a kind of pride for the contribution 
we can bring to the development of our agriculture. Thus, 
once again we show the world that the soils of Moldova are 
fertile enough to nurture such a wonder of a flower, with its 
roots in the distant Middle East. We grow saffron on a plot of 
one hectare, between the Călărași woods. We produce the 
precious SAFFRON spice, according to traditional technol-
ogies learned from Italian growers. We sell it in the country 
and abroad. At the same time, through different advertising 
channels, we try to make it known to a wider extent, so that 
it reaches all the kitchens of our gourmands over time. The 
enterprise being a young one, the innovations we tend to 
implement in the activity are still at the level of processing 
and organization. The diversification of the product range is 
also current, in the context of the continuous exploration of 
the properties of the saffron plant (Crocus Sativus).
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Persoana de contact: Timoșenco Elena, Director
Telefonul mobil: +373 79410410; +373 68888732
Adresa: Republica Moldova, r-nul Criuleni, str. Pușkin A., 16

FACTORY MY DENIM  S.R.L. 

Brandul nostru Correct, este unicul producător autohton de 
de fabricare a produselor din denim, în mare parte punem 
accent pe blugi. Suntem un brand nou lansat pe piața din 
Republica Moldova, având o activitate de 6 luni.  La momen-
tul actual producem blugi și articole din denim pentru piața 
și consumatorul intern, dar suntem deschiși și dornici de co-
laborări pentru piața externă, și am fi bucuroși să exportăm 
produsele noastre. Avem în dotare o fabrică situată în orașul 
Criuleni, în procesul de producere, folosim utilaj specializat, 
care contribuie la faptul de organizare a unui ciclu ECO-lo-
gic de producere a blugilor, suntem mult axați pe reduce-
rea consumului de apă utilizată pentru finisarea produsului. 
Avem planuri mari pe viitor și lucrăm mult în vederea atinge-
rii scopurilor propuse. 
Vă așteptăm cu drag la standul nostru pentru a vedea pro-
dusele pe care le confecționăm în fiecare zi și cu mult drag. 

Our Correct brand is the only domestic manufacturer of 
jeans products, we mainly focus on jeans.  We are a new 
brand launched on the market in the Republic of Moldova, 
which has been operating for 6 months.  We currently pro-
duce jeans and denim products for the domestic market and 
consumers, but we are open and willing to cooperate in the 
foreign market, and we would be happy to export our prod-
ucts.  We have a factory located in the city of Criuleni, in the 
production process we use specialized equipment, which 
contributes to the organization of an ECO-logical cycle for 
the production of jeans, we are very focused on reducing the 
consumption of water used to finish the product.  We have 
big plans for the future and we are working hard to achieve 
our goals.  
We look forward to meeting you at our booth, where you can 
see the products we manufacture.

BLUGI FABRICAȚI ÎN MOLDOVA
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Persoana de contact: Elvira Benderleu
Telefon mobil: +373 68597493 

E-mail: interbarandsprod@gmail.com 
Web-site: www.pungieco.md 

INTERBARANDS PROD   S.R.L.

„Interbrands Prod” S.R.L. a fost înființată în anul 2021, acti-
vitatea de bază a companiei fiind producerea și distribuția 
pungilor ecologice din bumbac și din material nețesut – 
spunbond. Afacerea este localizată în orașul Soroca, având 
misiunea de a produce pungi biodegradabile la cel mai bun 
raport preț-calitate, urmărind protejarea mediului înconjura-
tor.  

“Interbrands Prod” S.R.L. was established in 2021, the com-
pany’s core activity being the production and distribution of 
ecological bags made of cotton and non-woven material - 
spunbond. The business is located in the city of Soroca, with 
the mission of producing biodegradable bags at the best 
price-quality ratio, aiming to protect the environment. 
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Persoana de contact: Cristina Bostan 
Telefon mobil: +373 069711759
Adresa: Str. Jubiliară 23 B, Chisinau, Republica Moldova, MD-2019 
E-mail: kiddoclub01@gmail.com 
Web-site: http://www.kiddoclub.md/ ; https://www.facebook.com/kiddoclubgradi-
nita/about 

KIDDO CLUB   S.R.L. 

Grădinița privată Kiddo Club este despre educația alternativă oferi-
tă copilașului Dvs. Aici este locul în care el va găsi îmbinarea curri-
culei naționale cu educația bazată pe artă, experimente, descoperiri 
și diverse experiențe.
Înmatriculăm copilași de la 1,4 la 6 ani, în grupe separate pe vîrste. 
Începînd frecventarea la Kiddo Club, copilașul poate fi chiar și cu 
scutec. Aici facem cunoștință cu olița, învățăm să mincăm singurei, 
să ne îmbrăcam și dezbrăcăm, încălțăm și descălțăm, să socializăm 
și să ne jucăm corect.
Pentru copilașii de la 4 ani, începem pregătirea pentru școală.
Punem accent atît pe lucrul în echipă cît și pe dezvoltarea individu-
alității personale.
Cadrele noastre didactice sunt orientate spre copil, cu dragoste, 
grijă și răbdare pentru a descoperi talentele și părțile forte ale fi-
ecărui copil.
Grupele spațioase și luminoase ajută micuții să fie gata de noi des-
coperiri și noi lecții de viață.
De asemenea, știind cît de importante sunt plimbările regulate în 
aer liber, punem la dispoziție copiilor  terenuri de joacă în aer liber, 
bine dotate și sigure din punct de vedere a accesului, iar pentru zi-
lele prea reci, avem spații de recreere și joacă amenajate în interior.
La Kiddo Club, credem că totul depinde de noi. Noi singuri deci-
dem cât de departe vom ajunge și ce fel de viață vom trăi într-un 
final. Iar copiii noștri merită să trăiască mai bine decât noi. Nu știm 
ce le va pregăti viitorul, dar sigur putem să punem o bază, să îi în-
drumăm și să educăm în ei personalități puternice și libere ce vor 
face față încercărilor ce îi așteaptă.
Pentru a asigura copiilor o bună educație și o dezvoltare armoni-
oasă, am format o echipă din cei mai buni specialiști din domeniu. 
Echipa noastră de educatori are misiunea de a schimba conceptul 
de învățământ preșcolar din Republica Moldova. Tocmai de aceea 
Grădinița Privată Kiddo CLUB oferă picilor oportunitatea de a se 
dezvolta multilateral prin cele mai moderne metode și le dăruiește 
clipe de neuitat petrecute în timpul activităților educative și creative.

The private kindergarten Kiddo Club is about an alternative ed-
ucation offered to children. This is the place where the little ones 
will find the combination of the national curriculum with education 
based on art, experiments, discoveries and various experiences. We 
enroll children from 1, 4 to 6 years old, in separate groups by age.
When starting to attend Kiddo Club, the child can still use the dia-
per. Here we get to use potty, learn to eat alone, dress and undress, 
put on and take off shoes, socialize and play properly. For children 
from 4 years old, we start preparing for school.
We emphasize both - teamwork and the development of personal 
individuality.
Our teachers are child-oriented, with love, care and patience to dis-
cover the talents and strengths of each child. 
The spacious and bright groups help the little ones to be ready for 
new discoveries and new life lessons. Also, knowing how important 
are regular outdoor walks, we provide children with outdoor play-
grounds, well-equipped and safe in terms of access, and for days 
that are too cold, we have indoor recreation and play spaces. 
At Kiddo Club, we believe that everything depends on us. We 
alone decide how far we will go and what kind of life we will live in 
the end. And our children deserve to live better than us. We don’t 
know what the future will prepare for them, but we can certainly lay 
a foundation, guide them and educate them into strong and free 
personalities who will face the trials that await them. 
To ensure the children a good education and a harmonious devel-
opment, we have formed a team of the best specialists in the field. 
Our team of educators has the mission to change the concept of 
preschool education in the Republic of Moldova. That is precisely 
why Kiddo CLUB Private Kindergarten offers children the opportu-
nity to develop multilaterally through the most modern methods 
and gives them unforgettable moments spent during educational 
and creative activities.
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Persoana de contact: GRIGORAȘ GABRIELA
Telefon mobil: 079482946 

E-mail: legantebebee@gmail.com 
Web-site: www.legantebebe.com 

Profilul companiei: www.facebook.com/legantebebe 
www.instagram.com/legantebebe 

LÈGANTE BÈBÈ

Compania LÉGANTE bébé
Cu dragoste pentru stil, creăm hăinuțe de ocazie și de zi pen-
tru copii de la două luni la cinci ani.
Ținutele LÉGANTE bébé îmbină eleganța și confortul. Doar 
stofe organice și design individual, ajustat după preferințe.
Răsfățăm micuții cu haine unice în care să se bucure de mo-
mente speciale.
La prima achiziție oferim reduceri de până la 10% și venim cu 
promoții ocazionale pentru clienții fideli.

LÉGANTE bébé Company
With love for style, we create holiday and daywear for chil-
dren aged between two months and five years.
LÉGANTE bébé outfits combine elegance and comfort. Only 
organic fabrics and individual design, adjusted to your pref-
erences.
We indulge kids with unique clothes in which they can enjoy 
special moments.
We offer discounts of up to 10% on your first purchase and 
occasional promotions for loyal customers.
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Persoana de contact: Iana Bețișor 
Telefon mobil: +373 78055627 
E-mail: nuielusha@gmail.com 
Web-site: www.nuielusa.md;  https://www.facebook.com/nuielusa

NUIELUȘA   S.R.L. 

Compania Nuielușa SRL este o companie tînără din Republica Mol-
dova, care crează și produce lucrări din placaj de lemn și nuiele de 
hîrtie. Acestea sunt destinate atît pentru decorul caselor și oficiilor 
cît și pentru dezvoltarea copiilor. 
La Nuielușa găsiți: 
• hărți 3D decor de perete;
• platouri pentru masă;
• suporturi pentru chei și telefoane;
• hărți puzzle cu magneți;
• rigle personalizate. 
Scopul Companiei este de a oferi clienților obiecte de valoare înal-
tă, care vor dura în timp. 

The Company Nuielușa SRL is a young company from the Repub-
lic of Moldova, which creates and produces works from wooden 
plywood and paper sticks. They are intended both for decorating 
homes and offices and for children’s development.
At Nuielușa you can find:
• 3D wall decoration maps;
• plates for the table;
• holders for keys and phones;
• puzzle maps with magnets;
• custom rulers.
The Company’s goal is to provide customers with high value items 
that will last over time. 
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Persoana de contact: Vladimir 
Telefon mobil: +373 68073533

E-mail: rabota@rabota.md 
Web-site: https://rabota.md 

RABOTA.MD

Rabota.md - site-ul nr.1 din Moldova pentru căutarea locuri-
lor de muncă și angajarea personalului. Mai mult de 16 ani 
ajutăm oamenii să își găsească un loc de muncă.
În fiecare zi pe site se publică sute de anunțuri noi. În fiecare 
săptămână mii de specialiști își publică CV-ul pe site și peste 
100 000 CV-uri se trimit în fiecare lună.
Lunar prin intermediul site-ului Rabota.md sunt invitați la in-
terviu mii de candidați iar site-ul este accesat de peste 800 
000 ori.
Anual peste 50 000 de oameni își găsesc un loc de muncă iar 
peste 5 000 de companii își găsesc angajații potriviți.
 -- 
Moderator, Anastasia: (022) 92-10-95
Contabil, Irina: (022) 92-10-58
Manager, Vladimir: +373 69619917 

Rabota.md - the no. 1 website in Moldova for searching for 
jobs and hiring staff. For more than 16 years we have been 
helping people find a job.

Hundreds of new ads are published on the site every day. 
Every week thousands of specialists publish their CV on the 
site and more than 100 000 CVs are submitted every month.

Thousands of candidates are invited for interviews through 
the Rabota.md site every month and the site is accessed over 
800,000 times.

Annually over 50,000 people find a job and over 5,000 com-
panies find the right employees.
--
Moderator, Anastasia: (022) 92-10-95
Accountant, Irina: (022) 92-10-58
Manager, Vladimir: +373 69619917 
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Persoana de contact: Alexandru Constandoglo 
Telefon mobil: +373 61 000 950 
E-mail: marina.novitkaia@gmail.com 

RENT VIDEO S.R.L. 

Solar Energy Solution oferă soluții de proiectare, instalare a siste-
melor fotovoltaice pentru case particulare și pentru afaceri. 
Pentru a avea un sistem fotovoltaic efectiv fără costuri exagerate 
ținem cont de optimizarea și menținerea unui echilibru între consu-
mul clienților noștri și intensitatea puterii echipamentului, calitatea 
materialelor de fixare și amplasarea panourilor.
Fiecare obiect se proiectează individual și detaliat. 
Motoul nostru – fiecare kilowatt trebuie se lucreze în favoarea clien-
tului nostru. 
Totodată, pentru companiile care doresc să deschidă direcția de 
instalații fotovoltaice Solar Energy Solution oferim în angro echipa-
ment, sisteme de fixare, accesorii și suport tehnic pentru a porni o 
afacere de perspectivă. 

Solar Energy Solution offers design solutions, installation of photo-
voltaic systems for private homes and businesses.
In order to have an effective photovoltaic system without excessive 
costs, we take into account the optimization and maintenance of a 
balance between the consumption of our customers and the inten-
sity of the power of the equipment, the quality of the fixing materi-
als and the placement of the panels.
Each object is designed individually and in detail.
Our motto – every kilowatt must work in favor of our customer.
At the same time, for companies that want to open the Solar Energy 
Solution photovoltaic installations department/direction, we offer 
wholesale equipment, fixing systems, accessories and technical 
support to start a promising business.
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Persoana de contact: Dmitrii Spetetchii 
Telefon mobil: 069103320

E-mail: info@belmar.md 
Web-site: www.belmar.md 

STA INTERTERM S.R.L.

La data de 12 decembrie 1999 Compania și-a început activi-
tatea sa cu o singură  poziție de maioneză. Era un clasic pro-
vensal într-un borcan de sticlă în stil sovietic. Toată producția 
a fost amplasată într-o cameră de 15 metri pătrați. La mo-
ment, compania produce 18 articole de maioneză, 4 articole 
de margarină ambalate, 2 articole de ketchup și 8 articole de 
oțet. Ocupând o suprafață de 1500 de metri pătrați, compa-
nia are aproximativ 60 de angajați.

În ultimii ani, produsele noastre au participat în mod repetat 
la diferite expoziții și competiții și au fost menționate cu di-
verse premii.

În 2013, compania a fost certificată pentru prima dată con-
form ISO 2005 și 2008.

On December,12 1999, the company started its business 
with a single mayonnaise position. It was a Provensal classic 
in a Soviet-style glass jar. The entire production was located 
in a room of 15 square meters. Currently, the company pro-
duces 18 items of mayonnaise, 4 items of packaged marga-
rine, 2 items of ketchup and 8 items of vinegar. Occupying 
an area of 1 500 square meters, the company employs about 
60 people.

In recent years, our products have repeatedly participated in 
various exhibitions and competitions and have been men-
tioned with various awards.

In 2013, the company was first certified according to ISO 
2005 and 2008. 



www..moldexpo.md
54

A
N

TR
EP

R
EN

O
R

 E
X

PO
 2

02
2

Persoana de contact: Munteanu Andrei
Telefon mobil:  +373 790 12 906
E-mail: 
Web-site: https://m.facebook.com/groups/191377459682534/ 
Adresa: sat. Zloți, raionul Cimișlia, Republica Moldova, MD-7718

COMPLEXUL AGROTURISTIC ZLOȚI 
ALEXPROMUN S.R.L. 

„Complexul Agroturistic Zloți” este o destinație turistică, focusată în prim 
plan pe promovarea conceptului de eco turism, un tip de odihnă în localită-
țile rurale, utilizând  produsele alimentare locale, crescute ecologic, într-un 
mediu ambiant curat, sănătos și nepoluat.
Este situat în r. Cimișlia, satul Zloți, la o distanță de doar 35 km de Chișinău,  
fiind un loc de poveste amplasat chiar în inima naturii.
Pentru toți cei care vor să cunoască locația, Complexul Agroturistic Zloți re-
prezintă o zonă de agrement, care include în prim plan o pensiune agrotu-
ristică cu funcții de cazare, proiectată pe malul unui lac care oferă o priveliște 
absolut uimitoare. 
De asemenea, aici veți fi întâmpinat cu drag de gazde primitoare și veți găsi 
gustul autentic al bucatelor tradiționale.
Pe lângă locurile de cazare pensiunea oferă la dispoziție și 2 săli de con-
ferințe/evenimente. Este o alegere perfectă pentru organizarea de team 
building-uri/ședințe de grup/diverse evenimente, într-un un loc pitoresc în 
sânul naturii, cu priviri panoramice absolut uluitoare.
Pensiunea oferă și o gamă de servicii wellness/spa. Dispune de o saună ru-
sească pe lemne, plus un ciubar din lemn cu apă fierbinte. O ședință de 
saună și o baie cu apă fierbinte și sărată/condimentată cu plante aromatice 
sau uleiuri esențiale contribuie la un efect terapeutic minunat, care este ade-
sea solicitat de clienți/turiști în perioada rece a anului, cu precădere iarna.
Pe teritoriul complexului sunt amenajate zone pentru barbeque, în stil mo-
dern, cu cele mai inovative echipamente. Se găsesc mangale pentru prepa-
rarea cărnii, grătar cu rotișor motorizat, tandâr (care presupune un cuptor 
pe foc de lemne, în stil tradițional, improvizat în pământ, pentru prepararea 
tuturor tipurilor de carne și legume într-un mod special). 
O altă gamă de servicii de agrement, o reprezintă organizarea excursiilor cu 
ATV-urile - vehicule de teren concepute pentru relaxare deplină în natură, 
combinând dorința de distracție cu aventura, dinamism și adrenalină. Excur-
siile se organizează în regiunea în care este amplasată pensiunea agroturis-
tică, are trasee bine stabilite, la cererea clienților sunt efectuate curse scurte 
sau lungi. Un beneficiu al acestor excursii este promovarea obiectivelor tu-
ristice din regiunea localității Zloți, contribuind în ansamblu la promovarea 
turismului intern, local, rural.  
O altă activitate, care poate fi practicată de amatori, este pescuitul sportiv. Pe 
teritoriu sunt amenajate locuri speciale pentru pescuit, iar clienții cazați se 
bucură din plin de o ocupație suplimentară pe teritoriul complexului.
Vă așteptăm cu drag și vă garantăm că la noi găsiți ambianța perfectă pentru 
a petrece timpul alături de familie, prieteni, colegi sau parteneri de afaceri.

“Zloti Agrotourism Complex” is a tourist destination, focused primarily on 
promoting the concept of eco tourism, a type of rest in rural localities, using 
local food products, organically grown, in a clean, healthy and unpolluted 
environment. 
It is located in Cimișlia district, Zloti village, at a distance of only 35 km far 
from Chisinau, being a fairytale place located right in the heart of nature.
For all those who wish to get to know the location, the Zloti Agrotourism 
Complex is a leisure area, which includes in the foreground an agrotourism 
guesthouse with accommodation functions, designed on the shore of a lake 
that offers an absolutely amazing view. 
Also, here you will be warmly welcomed by hospitable hosts and you will 
find the authentic taste of traditional dishes. 
In addition to accommodation, the guesthouse also offers 2 conference 
and event rooms. It is a perfect choice for organizing team building, group 
meetings, various events, in a picturesque place in the heart of nature, with 
absolutely stunning panoramic views.
The guesthouse also offers a range of wellness and spa services. It features 
a wood-burning Russian sauna, plus a wooden hot water bath. A sauna 
session and a bath with hot and salty water, spiced with aromatic plants or 
essential oils contribute to a wonderful therapeutic effect, which is often re-
quested by clients and tourists during the cold period of the year, especially 
in winter.
On the territory of the complex, barbeque areas are set up in a modern 
style, with the most innovative equipment. There are braziers for cooking 
meat, barbecue with motorized rotisserie, tandâr (which involves a wood-
fired oven, traditional style, improvised in the ground, for preparing all kinds 
of meat and vegetables in a special way). 
Another range of leisure services is the organization of trips by ATVs - all-ter-
rain vehicles designed for complete relaxation in nature, combining the 
desire for fun with adventure, dynamism and adrenaline. Excursions are 
organized in the region where the agro-tourism guesthouse is located, it 
has well-established routes, short or long trips are made at the request of 
customers. A benefit of these trips is the promotion of tourist attractions 
in the region of Zloti, contributing as a whole to the promotion of internal, 
local and rural tourism.
Another activity, which can be practiced by amateurs, is sport fishing. Spe-
cial places for fishing are set up, and the guests staying at the resort enjoy an 
additional activity on the territory of the complex.
We look forward to welcoming you and guarantee that you will find the 
perfect atmosphere to spend time with your family, friends, colleagues or 
business partners. 
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Persoana de contact: Angela Chelaru
Telefon mobil: +373 68533833

E-mail: achelaru@mail.ru 
Web-site: www.freshandjoy.com.com.md 

ALEXANDRU CHELARU Î.I. 

Compania este specializată în producerea lavetelor absor-
bante, universale, pentru curăţirea diferitelor suprafeţe, pre-
cum și a altor articole pentru menaj. 

The company specializes in the production of absorbent, 
universal cloths for cleaning various surfaces, as well as other 
household items.
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Persoana de contact: Racu Dorin 
Telefon mobil: +373 78749999 
E-mail: bio.veg.oil@gmail.com 
Web-site:
https ://www. facebook.com/profi le. ph р? i d:l 000773882з6625 

INDUSTRY INVESTMENT  S.R.L. 

Compania „Industry Investment” SRL, deținătoarea mărcilor comerciale „Da-
rul Soarelui” și „Vegetal”, se dezvoltă dinamic. Activează în domeniul produ-
cerii și comercializării uleiurilor vegetale, PRESATE LA RECE de CALITATE 
PREMIUM care conțin doar ingrediente 100 % NATURALE.
Uleiurile „Darul Soarelui” și „Vegetal” sunt fabricate prin tehnologia presării 
la rece și reprezintă un produs natural, obținut din semințe alese cu grijă, 
nesupuse tratamentelor termice sau chimice, ceea ce atribuie produsului 
o calitate superioară uleiurilor presate la cald sau rafinate. Uleiurile astfel 
procesate păstrează bogăția de elemente nutritive, vitamine și minerale 
conținute de semințele din care sunt fabricate. 

The company “Industry Investment” SRL, owner of the trademarks “Darul 
Soarelui” and “Vegetal”, is developing dynamically. It operates in the field of 
production and sales of PREMIUM QUALITY COLD PRESSED vegetable oils 
containing only 100% NATURAL ingredients. 
“Darul Soarelui” and “Vegetal” oils are manufactured by using cold press-
ing technology and are a natural product, obtained from carefully selected 
seeds, not subject to thermal or chemical treatments, which gives the prod-
uct a superior quality to hot pressed or refined oils. Oils processed in this 
way preserve the wealth of nutrients, vitamins and minerals contained in the 
seeds from which they are made.
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Persoana de contact: Nicolai CÎVÎRJIC, Director
Telefonul de contact: + 373 794 00 855; 

+373 79400854;  +37379937137
Adresa: 6110, Uta Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 48

E-mail: rubicon2006@rambler.ru 

KIVRAK S.R.L.

Asortimentul include:
Lenjerie de pat 
Cuverturi de pat, de uz casnic
Plăpumi/pilote și cuverturi de pat 
Pături din lână de uz casnic
Plăpumi de puf și cuverturi matlasate din lână 
Plăpumi matlasate, la comanda clientului
Perne de dormit și perne de decor 
Perne decorative umplute cu lână 
Perne decorative umplute cu material plastic spongios
Perne de dormit umplute cu lână 

The assortment includes: 
Bed sheets
Bed covers, for household use
Duvets/quilts and bedspreads
Household woolen blankets
Down duvets and wool quilts
Quilted quilts, to the customer’s order
Sleeping pillows and decorative pillows
Decorative pillows filled with wool
Decorative pillows filled with spongy plastic material
Sleeping pillows filled with wool
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Persoana de contact: Negru Nicanor 
Telefon mobil: +373 69 88 77 68 
E-mail: INFO@REGINANATURII.COM 
Web-site: www.reginanaturii.com 

REGINA NATURII  S.R.L. 

Fondată în 2014, cu 100 de stupi și activitatea principală fiind producerea de 
miere. În prezent, Regina Naturii este lider local în producerea, colectarea, 
procesarea, ambalarea și exportul de miere naturală. Astăzi, portofoliul pro-
duselor Regina Naturii SRL cuprinde 10 tipuri de miere naturală și peste 130 
variații de produse. Mierea este comercializată în 15 modele de ambalaje 
(borcane din sticlă de diverse volume, dozatoare, caserole porționate și la 
plic) destinate consumatorilor individuali, dar și HoReCa. 
Fabrica operează cu propriul sistem de energie solară și acoperă necesita-
tea de energie din panouri fotovoltaice montate. Compania este implicată 
într-o gamă largă de inițiative eco. 
Începând cu anul 2020, mai multe tipuri de miere marca Regina Naturii au 
fost premiate cu medalii de aur, argint și bronz pentru calitate și ambalaj în 
cadrul Expoziţiei Internaționale London Honey Awards.

Founded in 2014, with 100 hives and the main activity being the production 
of honey. Currently, Regina Naturii is a local leader in the production, collec-
tion, processing, packaging and export of natural honey. Today, the product 
portfolio of Regina Naturii SRL includes 10 types of natural honey and over 
130 product variations. Honey is marketed in 15 packaging models (glass 
jars of various volumes, dispensers and portioned casseroles) intended 
for individual consumers, as well as HoReCa.  The factory operates with its 
own solar energy system and covers the energy requirement from installed 
photovoltaic panels. The company is involved in a wide range of eco-initia-
tives. Since 2020, several types of Queen of Nature brand honey have been 
awarded gold, silver and bronze medals for quality and packaging at the 
London Honey Awards International Exhibition.
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Persoana de contact: Pocaznoi Daiana
Telefon mobil: +373 69546000 
E-mail: office@royalsystems.md  

Web-site: https://www.royalsystems.md/  

ROYAL SYSTEMS INC. 

De 10 ani, combinăm Design-ul, IT-ul și Marketing-ul într-un 
ecosistem integru, pentru a ajuta afacerile să crească la nive-
lul dorit. Am creat relații calde de colaborare cu clienți atât 
internaționali (Marea Britanie, California, Italia, Irlanda etc.), 
cât și locali - toți fiind la fel de dragi. 

Serviciile cu care vă putem ajuta, sunt: 
Design - Logo, Brand Book, Etichete; 
IT - Landing page, Multipage, E-commerce, E-learning, siste-
me CRM, Aplicații mobile; 
Marketing - Strategie de marketing și implementarea ei, So-
cial Media, Google Ads. 

Proiecte sociale:  Landing page pentru o cafea, Save Ani-
mals.World. 

Împreună, putem crește afacerea dvs. Contactați-ne acum 
pentru o consultație gratuită! 

For 10 years, we have been improving Design, IT and Market-
ing services in an integrated ecosystem to help businesses 
grow to the desired level. We have created warm working 
relationships with both international (UK, California, Italy, Ire-
land, etc.) and local clients - all of whom are equally close to 
us. 

The services we can help you with are:
Design - Logo, Brand Book, Labels;
IT - Landing page, Multipage, E-commerce, E-learning, CRM 
systems, Mobile applications;
Marketing - Marketing strategy and its implementation, So-
cial Media, Google Ads.

Social projects: Landing page for a coffee, Save Animals. 
World.

Together, we can grow your business. Contact us now for a 
free consultation!
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Persoana de contact: Cetulean Stela, Administrator
Telefon: 0692 62 519; 
www. https://lefrucom.com/noutati/ 
Adresa: Strada Traian 17, Soroca 3005, Republica Moldova 

LEFRUCOM S.R.L. 

S.C. LEFRUCOM S.R.L. este un producător din orașul Soroca care activează 
în industria de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor, fiind speci-
alizat în uscarea acestora.  
Oferă un sortiment variat de fructele uscate (prune, vișine, cireșe, mere, cai-
se) și legumele uscate (ciuperci, roșii, castraveți murați, sfeclă roșie, bostan), 
precum și miez de nucă. 
Uscarea castraveţilor muraţi este un know-how al companiei, pe care l-a pa-
tentat, pentru că este un produs unic în lume. Toată materia primă utilizată 
este de proveniență locală. 

SC LEFRUCOM S.R.L. is a producer from the city of Soroca that operates in 
the fruit and vegetable processing and preservation industry, specializing 
in their drying.
It offers a varied assortment of dried fruits (plums, sour cherries, cherries, 
apples, apricots) and dried vegetables (mushrooms, tomatoes, pickled cu-
cumbers, beetroot, cantaloupe), as well as nut kernels. 
Drying pickles is a know-how of the company, which it has patented, be-
cause it is a unique product in the world. 
All the raw material used is of local origin.
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Telefonul mobil: +37360808888; +37368818808 
Adresa: 38 Drumul Viilor street

MD-2021, Chișinău
Republic of Moldova

E-mail: info@megawatt.md 
Web-site: www.megawatt.md  

SHARLLY S.R.L.

Despre noi

Fondată în 2016, compania SHARLLY S.R.L. cu pași siguri a 
devenit una din cele 5 companii de top în domeniul energiei 
verzi regenerabile din Republica Moldova. Suntem focusați 
să oferim soluții de independență energetică clienților noștri 
și siguranță în ziua de mâine. Ne alegem parteneri de renu-
me pentru a livra cel mai corect raport de preț-calitate. Fiind 
distribuitori oficiali ROSEN SOLAR, producătorul oferă pro-
duse de ultima generație cu o garanție de 25 ani.

SHARLLY S.R.L. este ferm poziționată și asigură cea mai înaltă 
calitate a produselor și serviciilor sale. De la documentație, la 
implementare și servicii de mentenanță, oferim soluții sigure 
și optime la cererea clienților noștri.

Cu un portofoliu bogat pe întreg teritoriu al Republicii Mol-
dova, devenim competitivi și recomandați de către clienții 
noștri. Misiunea noastră de a prieteni cu natura ne ambițio-
nează să construim un mediu energetic inteligent și eficient, 
astfel contribuind la diminuarea de CO2 și la crearea unui 
viitor mai verde.

About us

Founded in 2016, SHARLLY S.R.L. in sure steps, has become 
one of the top 5 companies in the field of renewable green 
energy in the Republic of Moldova. We are focused on pro-
viding energy independence and security solutions to our 
customers tomorrow. We choose reputable partners to de-
liver the most accurate price-quality ratio. As official ROSEN 
SOLAR distributors, the manufacturer offers state-of-the-art 
products with a 25-year warranty.

SHARLLY S.R.L. is firmly positioned and ensures the highest 
quality of its products and services. From documentation, to 
implementation and maintenance services, we offer safe and 
optimal solutions at the request of our customers.

With a rich portfolio throughout the Republic of Moldova, we 
become competitive and recommended by our clients. Our 
mission to make friends with nature aims to build a smart and 
efficient energy environment, thus contributing to reducing 
CO2 and creating a greener future.
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