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Stimați organizatori, participanți 
și oaspeți  ai expoziției!

Tradițional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului susți-
ne expoziția internațională specializată MOLDAGROTECH (spring). Cu pri-
lejul inaugurării celei de-a XXXIV-a ediții a evenimentului vă salut cordial 
și sunt sigur că participarea dvs. va fi de bun augur. Pe parcursul ultimelor 
decenii expoziția  reunește producători de mașini și utilaje, tractoare și 
combine, sisteme de alimentare cu apă și de irigare pentru agricultură, 
echipamente pentru industria alimentară, utilaj tehnologic, piese de 
schimb și de completare, mijloace de protecție a plantelor și îngrășămin-
te etc., precum și reprezentanți ai instituțiilor de profil. Organizarea aces-
tei expoziții are drept scop dezvoltarea și menținerea unui parteneriat 
prosper și viabil cu agenți economici din alte state, precum și conforma-
rea la standardele pieței europene. Specialiștii din ramură și vizitatorii vor 
avea posibilitatea să participe la un program consistent de afaceri. Doresc 
tuturor ca evenimentul să dea imbold unor cooperări durabile prin ex-
tinderea piețelor de desfacere pentru produsele locale și aprovizionarea 
pieței interne cu produse de calitate. Îmi exprim încrederea că, în comun 
vom face ca agricultura noastră să prospere, iar agricultorul să fie susți-
nut cu fermitate, pentru ca la viitoarele ediții să ne bucurăm de succese 
remarcabile. 

Liviu Volconovici, 
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Dear organizers, exhibitors
and guests of the exhibition!

The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment tra-
ditionally supports the International specialized exhibition MOLDAGRO-
TECH (spring). At the opening of the 24th  edition of this event, I warmly 
welcome you and I am sure your participation will be successful. During 
the last decades, the exhibition brings together manufacturers of machin-
ery and equipment, tractors and combines, water supply and irrigation 
systems for agriculture, equipment for the food industry, technological 
equipment, spare parts and accessories, plant protection products and 
fertilizers etc., as well as representatives of related institutions. The organ-
ization of this exhibition aims to develop and maintain a prosperous and 
viable partnership with economic agents from other countries, as well as 
to adjust to the standards of European markets. Specialists of the industry 
and visitors will be able to participate in a rich business program. I wish 
that this event will give to everyone the opportunity for sustainable co-
operation by expanding the markets for local products and supplying the 
internal market with quality products. I am confident that, in common, 
we will make our agriculture thrive, and the farmer will be firmly support-
ed, so that in future editions we will enjoy remarkable successes.

Liviu Volconovici, 
Minister of Agriculture, Regional Development and Environment

Liviu Volconovici,
Ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului



Stimați participanți și oaspeți ai expoziției,

Vă salut cordial din partea companiei „JM Invest Group”, dealer oficial 
„KINZE” în Republica Moldova, sponsor general al Expoziției internaționa-
le specializate Moldagrotech 2018, ediția de primăvară.
Dezvoltarea agriculturii avansează spre o nouă etapă, etapa tehnologiilor 
precise și prietenoase mediului. Tehnica de precizie și îngrășămintele bio 
prezentate la expoziție,  vin să satisfacă nevoile tuturor fermierilor preo-
cupați de sporirea eficienței fitotehniei și îngrijorați de poluarea mediului 
ambiant. Implementarea acestor tehnologii  va contribui la dezvoltarea 
agriculturii și, nemijlocit, la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor ţării. 
Profitând de acestă ocazie, adresez tuturor agricultorilor cuvinte de laudă 
care ca nici odată  acum le merită pe deplin pentru eforturile depuse, 
pentru dăruirea de sine și contribuția la modernizarea  tehnologică a Mol-
dovei.

Brian McKown 
vicepreședinte executiv și director executiv KINZE

Dear exhibitors and guests of the exhibition,

I warmly welcome you on behalf of the company JM Invest Group, official 
dealer of KINZE in the Republic of Moldova, general sponsor of the Inter-
national specialized exhibition Moldagrotech 2018, spring edition.
The development of agriculture reaches a new stage, the stage of envi-
ronment-friendly and precise technologies. The precision equipment and 
the bio-fertilizers presented at the exhibition come to meet the needs of 
all farmers, concerned with increasing the efficiency of plant production 
and worrying about the pollution of the environment. The implementa-
tion of these technologies will contribute to the development of agricul-
ture and, as a direct result, to improve the quality of life of our citizens.
Using  this wonderful opportunity, I address to all farmers the praise they 
fully deserve for their day-to-day efforts, their commitment  and contri-
bution to the technological modernization of Moldova. 

Brian McKown 
executive vice president and chief executive officer KINZE

Brian McKown,
vicepreședinte executiv
și director executiv KINZE



Stimaţi participanţi, oaspeţi, parteneri ai expoziţiei 
“MOLDAGROTECH (spring)”!

Am deosebita plăcere să vă salut la acest eveniment de referinţă pentru 
ramura de profil, care dă startul sezonului agricol!  
În complexul manifestărilor întru susţinerea și dezvoltarea sectorului 
agrar un loc aparte revine expoziţiei “MOLDAGROTECH” care contribuie 
real la promovarea performanţelor, implementarea noutăţilor, studierea 
cererii, mediului concurenţial,  dar și la depistarea problemelor și punc-
tarea strategiilor. Evenimentul este agreat de  asociaţii internaţionale din 
domeniu, precum UFI și EURASCO și beneficiază de sprijinul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – co-organizatorul tradiţio-
nal; I.C.S. J.M. Invest Group S.R.L., dealer oficial KINZE în Moldova – spon-
sorul general al actualei ediţii; AGRO TV Moldova – partenerul media ge-
neral, căror, profitând de prilej, le aducem mulţumiri.
La fel, exprimăm recunoștinţă numeroșilor participanţi din ţară și de pes-
te hotare, care au expus oferte pentru toate exigenţele și necesităţile ce-
lor ce muncesc în sectorul agrar. Ediţia a XXXIV-a a expoziţiei însumează, 
la fel, un program de seminare și alte manifestări conexe. Se vor desfășu-
ra, devenite deja tradiţionale, concursul „Util pentru Moldova”, Ziua tine-
retului studios al UASM cu genericul  „Agrogeneraţia”, test-drive „Tractorul 
în acţiune” etc.
Sper că cele 4 zile primăvăratice de expoziţie vor fi de înaltă eficienţă și 
rezonanţă pentru dezvoltarea afacerilor și vor „hrăni” cu adevărat, un an 
întreg. Mult succes tuturor și să ne revedem la ediţiile viitoare!

Arcadie Andronic,
Director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Dear exhibitors, guests, partners of the exhibition 
MOLDAGROTECH (spring)!

I have the great pleasure to welcome you at this event of outmost impor-
tance for the sector, which marks the launching of the agricultural season!
In the totality of manifestations in support of the agricultural sector, a spe-
cial place belongs to the MOLDAGROTECH exhibition, which contributes 
to the promotion of achievements, the implementation of novelties, the 
study of the demand, the development of a competitive environment, 
but also to the identification of issues and the outlining of strategies. The 
event is approved by international associations such as UFI and EURASCO 
and is supported by the Ministry of Agriculture, Regional Development 
and Environment - the traditional co-organizer; I.C.S. J.M. Invest Group 
S.R.L., official dealer KINZE in Moldova - the general sponsor of the cur-
rent edition; AGRO TV Moldova - the general media partner, all of whom 
we thank warmly. 
We also express our gratitude to the numerous exhibitors, local and in-
ternational, who are showcasing offers for all the needs of those working 
in the agri-industrial sector. The 34th exhibition also includes a business 
program and other related events. Events that have already became tra-
ditional – the contest “Useful for Moldova”, the SAUM Student Youth Day 
“Agrogeneration”, the test-drive Tractor in Action etc. - will be held. 
I hope the 4 days of the exhibition will be fulfilling and with an important 
impact on the development of your businesses. 
Good luck to everyone and save the dates of our future events! 

Arcadie Andronic
General Director of IEC Moldexpo SA

Arcadie Andronic,
Director general al  
C.I.E. „Moldexpo” S.A.
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I.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.

Compania este distribuitorul oficial al producătorilor de mașini 
agricole cu renume mondial: KINZE; ZETOR, SMS; PNEUSEJ; 
OPTIGEP, KOMAROMIGEP și FarmGEP și îngrășăminte: AZO-
TER și FitoHorm.
JM INVEST GROUP este singura companie pe piața din Moldo-
va, care în paralel cu importurile de mașini agricole de înaltă ca-
litate, îngrășăminte bacteriene și lichide, ajută fermierii să pună 
în aplicare tehnologiile conservative și ecologice de creștere a 
plantelor.
Oferim clienților noștri: tractoare de înaltă fiabilitate ZETOR; se-
mănători de precizie KINZE, PNEUSEJ; agregate de lucrat solul 
SMS; pulverizatoare FarmGEP;  concasoare de resturi vegetale 
KOMAROMIGEP și secerători ORTIGEP; îngrășăminte efective 
AZOTER și FitoHorm.

The company is the official dealer of world famous manufactur-
ers of agricultural machinery: KINZE, ZETOR, SMS, PNEUSEJ, 
OPTIGEP, KOMAROMIGEP and FarmGEP and fertilizers: AZOT-
ER and FitoHorm.
JM INVEST GROUP is the only company on the Moldovan market 
that, along with the import of high-quality agricultural machinery, 
bacterial and liquid fertilizers, helps farmers to introduce ENER-
GY-SAVING and ECOLOGICAL technologies of crop cultivation.
We offer our clients: ZETOR high-reliability tractors; high-preci-
sion drills KINZE, PNEUSEJ; tillage equipment SMS; FarmGEP 
sprayers; KOMAROMIGEP plant remnants  shredders and OR-
TIGEP headers; -EFFECTIVE fertilizers AZOTER and FitoHorm.
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Via San Carlo 12/18, 
40023 Castel Guelfo, Bologna, Italia 
E-mail: en@advice-consulting.it
URL : www.advice-consulting.it

Tel. : +39 0542/ 010-221 (Italia)
Tel.: +373 68 586 196 (Moldova)
Fax : +39 0542/ 010-220

ADVICE&CONSULTING S.R.L.

Compania Advice&Consulting oferă ser-
vicii de consultanță în domeniul horticol 
pe întreaga catenă de producere, pre-
lucare, stocare și ambalare a fructelor 
proaspete. Împreuna cu partenerii noștri 
Salvi Vivai, Unitec și Fruit Control Equip-
ments vă oferim proiecte “la cheie” în 
conformitate cu exigențele dvs. Profesio-
nalism, promptitudine, seriozitate - princi-
piile care ne ghidează activitatea pentru 
a obține rezultate optime. Succesul aface-
rii dumneavoastră – mândria companiei 
noastre.

The company Advice & Consulting pro-
vides consulting services in the horticul-
tural field throughout the entire chain 
of production: processing, storage and 
packing of fresh fruit. Jointly with our part-
ners Salvi Vivai, Unitec and Fruit Control 
Equipments, we offer turnkey projects ac-
cording to your requirements. Profession-
alism, promptness, seriousness are the 
main principles that guide us to achieve 
optimal results. The success of your busi-
ness is the pride of our company.

from seeds to smiles 
Advice&Consulting

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL HORTICOL

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162 
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. : +373 22 210-194 
e-mail: patricia.guzun@aipa.md 

URL : http://www.aipa.md/

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ (AIPA)

Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură, creată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010, este un organ 
administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, responsabil de gestionarea resurselor fi-
nanciare pentru susţinerea producătorilor agricoli, monitorizarea 
repartizării acestora și evaluarea cantitativă și calitativă a impactu-
lui generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către stat. 
Agenţia exercită următoarele funcţii de bază: a) asigură derula-

rea corectă și legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor alo-
cate pentru susţinerea producătorilor agricoli; b) examinează so-
licitările și materialele depuse de către solicitanţi și eligibilitatea 
acestora de a beneficia de fonduri din partea statului, conform 
procedurilor și regulamentelor stabilite; c) creează și menţine 
Registrul exploataţiilor agricole; d) operează sistemul de control 
intern în scopul asigurării corectitudinii procedurilor și sistemelor 
aplicate, precum și performanţei actuale a acestora.
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șoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 291
077010 Afumaţi, Judeţ Ilfov, România 
Tel.: +40 755 40 55 55; +40 31 730 91 03; +40 31 401 98 22
e-mail: office@agrialianta.com
URL: www.agrialianta.com

AGRI ALIANŢA S.R.L.

AGRI-ALIANTA, unic distribuitor Kubota în România și Republica 
Moldova, vă oferă o gamă completă de mașini și echipamente 
agricole pentru culturile cerealiere și plantele prășitoare, legu-
micole, pentru viticultură, pomicultură și zootehnie - tractoare, 
combine, semănători, împrăștietoare, pluguri, dezmiriștitoare, 
utilaje pentru selectare și tratare semințe, încărcătoare frontale 
și telescopice, pulverizatoare, sisteme pentru irigații, remorci, 
cisterne, gps.
Asigurăm cu promptitudine deservirea de calitate și aprovizio-
narea cu piese de schimb.

AGRI-ALIANTA, the only distributor of Kubota in Romania and 
the Republic of Moldova, offers a full range of agricultural ma-
chinery and equipment for cereal crops and row crops, vegeta-
bles, viticulture, fruit growing and animal husbandry - tractors, 
combines, seeders, spreaders, plows, seed selectors and seed 
drills, front and telescopic loaders, sprayers, irrigation systems, 
trailers, tanks, gps.
We promptly provide quality service and supply with spare parts.

AGROMEȘTER HD S.R.L.

str. A. Mateevici 93A
tel.: 373 22 81 92 04

GSM: 373 78 80 01 80
e-mail: pruteanu_s@agromester.md

URL: www.agromester.md

AGROMEȘTER HD activează pe piața din Moldova din 2012. 
În această perioadă am acumulat o experiență unică, care ne 
permite să înțelegem nevoile clienților noștri și să le facem față. 
Activitatea AGROMEȘTER HD este orientată spre obținerea suc-
ceselor de către cei care cultivă pământul și strâng recolta, care 
schimbă și îmbogățesc solul. În activitatea lor, angajații compa-
niei Agromeșter HD sunt ghidați de valorile lui John Deere care 
ramân neschimbate din 1837 - onestitate, calitate, angajament 
și inovație.

AGROMESTER HD is active in the Moldovan market since 2012. 
During this period we have accumulated a unique experience 
that allows us to understand the needs of our clients and to sat-
isfy them. AGROMESTER HD’s activity is oriented towards ensur-
ing the success of those who cultivate the land and harvest the 
crops, who change and enrich the soil. In their work, employees 
of Agromester HD are guided by John Deere values that have 
remained unchanged since 1837 - honesty, quality, commitment 
and innovation.
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str. Petricani 84, of. 8. 
MD-2059 Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 317 140
GSM: +373  79 313 076
GSM: +373 79 313 074

AGRO-PARTENER S.R.L.

Fertilizanți foliari: Trainer, Scudo, Proactive; pesticide; irigare 
prin picurare de la TORO; substrat FLORAGARD; agrilă de la 
FIBERWEB; peliculă mulci; semințe de legume de la CORA SE-
EDS, TAKII SEED; utilaje agricole de la MILA, FAMA, DEWULF, 
HORTECH.
TRAINER este un îngrășământ organic lichid pentru aplicare fo-
liară, bazat pe aminoacizi 100% vegetali. În câteva ore își reali-
zează funcția în interiorul plantei prin:
- ACȚIUNE ANTISTRES. Ajuta planta în timpul stresului de orice 
fel (căldură excesivă, ger etc.).
- ACȚIUNE FITOSTIMULANTĂ. Îmbunătățește creșterea plantei 
și sprijină cele mai delicate faze (creșterea, formarea și marirea 
fructului etc.).
- ACȚIUNE NUTRITIVĂ.

Foliar fertilizers: Trainer, Scudo, Proactive; pesticides; drip irriga-
tion from TORO; FLORAGARD substrate; argyle from FIBERWEB; 
mulch film; vegetable seeds from CORA SEEDS, TAKII SEED; ag-
ricultural equipment from MILA, FAMA, DEWULF, HORTECH.
TRAINER is a liquid organic fertilizer for foliar application, based 
on 100% vegetal amino acids. Within a few hours, it performs its 
function within the plant by:
- ANTISTRESS ACTION. Helps the plant in stress of any kind (ex-
cessive heat, frost, etc.).
- FITOSTIMULANT ACTION. Improves plant’s growth and sup-
ports it during the most delicate phases (growth, formation and 
maturation of fruits, etc.).
- NUTRITIVE ACTION.

AGRO TV MOLDOVA

Mun. Chișinău, 
Republica Moldova

Str. Calea Orheiului 122
GSM +373 68 200 844

contact@agrotvmoldova.md

AGRO TV Moldova este unicul canal TV cu tematică agrară, cu 
o acoperire de peste 80% din teritoriu, inclus în grila celor mai 
mari operatori de cablu din Moldova; difuzează 100% emisiuni 
adresate persoanelor interesate de agricultură, industria agroali-
mentară și ramurile conexe. 
AGRO TV Moldova informează zilnic cetățenii despre realizările 
și practicile internaționale din domeniu, planurile de susținere a 
implimentării acestora de către agricultori și instituțiile abilitate. 
Abordăm problemele cu care se confruntă agricultorii, relatăm 
despre experiențele reale de depășire a acestora. Pe lângă su-
biectele legate de domeniul agriculturii, postul abordează fru-
musețea tradițiilor culturale ale Moldovei și, în special, ale zone-
lor rurale. AGRO TV Moldova  pune în evidență bogația muzicii 
populare, a portului și a bucătăriei naționale.

AGRO TV Moldova is the only in the country agricultural TV chan-
nel, covering more than 80% of the territory, included in the grid 
of the largest cable operators in Moldova; broadcasts 100% of 
programs to people interested in agriculture, agro-food industry 
and related industries.
AGRO TV Moldova daily informs the citizens about the interna-
tional achievements and practices in the field, the plans to sup-
port their implementation by farmers and specialized institutions. 
We address the problems face by the farmers, relate to real expe-
riences of overcoming them. Besides agriculture related topics, 
the post addresses the beauty of the cultural traditions of Moldo-
va and, in particular, of the rural areas. AGRO TV Moldova high-
lights the richness of folk music, traditional costumes and national 
cuisine.
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str. Calea Ieșilor 8, of. 8
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.eurochem.md
Tel.: +373 22/ 909-199; 909-100
E-mail: moldova@eurochem.ru

AGROCENTER EUROCHEM S.R.L.

Fertilizanţi lichizi cu spectru larg de acţiune. Priorităţi: • Servește 
ca o matrice pentru aplicarea simultană a regulatorilor de cres-
tere, microelementelor, biostimulantilor, pesticidelor; • Aplica-
re uniformă, dozare exactă privind distribuirea pe suprafețe; 
• Eficiență sporită în toate zonele climatice; • Posibilitatea de 
utilizare în diferite stadii de vegetație; • Ideal pentru utilizarea 
în tehnologiile mini- și no-till (tehnologie specială); • Acțiunea 
prelungită a azotului; • Lipsa de concurență pentru umiditate 
între îngrășăminte și plante. 
TERMENE ȘI METODE DE APLICARE A KAS-32
 • Nutriţie foliară; • Nutriţie radiculară; • Aplicare de bază în tim-
pul aratului și lucrării solului înainte de semănat.

Long-acting liquid fertilizers. Priorities: • Serves as a matrix for 
simultaneous application of growth regulators, microelements, 
biostimulants, pesticides; • Uniform application, accurate dosing 
while distributing on surface; • Increased efficiency in all climatic 
areas; • Possibility to use at different stages of vegetation; • Ideal 
for use in mini- and no-till technologies; • Prolonged nitrogen 
action; • Lack of competition between fertilizers and plants for 
humidity.
TERMS AND METHODS OF APPLICATION OF KAS-32 
• Foliar nutrition; • Roots nutrition; • As a basic application on 
stages of plowing and cultivating before sowing.

AMESTECUL CARBAMIDIC-AMONIACAL CU DOZA 
DE AZOT DE 32% (КАС-32)

AGROEXPERT 

Bd. Mircea cel Bătrân 46
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 78 68 26 25 
e-mail: agroexpert.moldova@gmail.com

URL: agroexpert.md

AgroExpert este un portal online despre agricultura avansată
în Republica Moldova, în Europa, în lume. Acest flux de știri zilni-
ce și săptămânale și longread-uri - publicații de calitate despre 
ce se întâmplă și ce se va întâmpla pe piața regională și cea glo-
bală de idei, resurse și echipamente pentru producția agricolă, 
precum și materii prime și produse alimentare. Punem accent pe 
tehnologiile în agricultură durabilă.

AgroExpert este un grup deschis de experți în domeniile: me-
canizare, agronomie, marketing și jurnalism economic, axați pe 
o evaluare publică, interactivă și obiectivă a tuturor aspectelor 
agriculturii moderne.

Agroexpert este o oportunitate pentru fermieri să obțină infor-
mații proaspete și utile, precum și instrucțiuni de aplicare a teh-
nologilor progresiste pe o singură platformă de informare.

AgroExpert is an online portal about advanced agriculture
in the Republic of Moldova, in Europe, in the world. This is a 
stream of daily news and weekly longrеаds - high-quality pub-
lications about what is happening now and what will happen in 
the future on the regional and global markets of ideas, resources 
and equipment for agricultural production, as well as raw mate-
rials and food. The emphasis is on the technologies of accurate, 
resource-and nature-saving, sustainable agriculture.

AgroExpert is an open group of experts in the field of mechani-
zation, agronomy, marketing and economic journalism. They are 
specialists focused on a public, interactive and objective assess-
ment of all aspects of modern agriculture.

AgroExpert is an opportunity for a thinking and hard-working 
farmer to get food for thought and instructions for use - on one 
information site.

AGRICULTURA  INTELIGENTA
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AGROFERMOTECH S.R.L.

Compania AGROFERMOTECH, fondată în august 2001, este 
reprezentantul oficial al companiilor FENDT, AGCO (Germa-
nia), FORIGO (Italia), CAFFINI (Italia), IRRIMEC (Italia), MOLDA-
GROTEHNICA (Moldova). Genurile principale de activitate sunt 
comercializarea tehnicii agricole, a pieselor de schimb, cauciu-
curilor, uleiurilor și lichidelor speciale, precum și mentenanța 
echipamentului agricol. Noi demonstrăm respect față de clienți, 
furnizori și colaboratori prin prestarea unor servicii de calitate. 
Pentru a reuși prestarea serviciilor calitative și în timp util, în ca-
drul companiei activează echipe mobile care deservesc tehnica 
agricolă în majoritatea raioanelor din Republica Moldova.

AGROFERMOTECH, founded in August 2001, is the official 
representative of FENDT, AGCO (Germany), FORIGO (Italy), 
CAFFINI (Italy), IRRIMEC (Italy), MOLDAGROTEHNICA (Moldo-
va). The main types of activity are the sale of agricultural ma-
chinery, spare parts, tires, oils and special liquids, as well as the 
maintenance of agricultural equipment. Our company shows its 
respect for customers, suppliers and collaborators by perform-
ing quality services. In order to be able to deliver quality services 
on time, the company operates mobile teams that service agri-
cultural equipment in most districts of Moldova.

str. Calea Basarabiei, 18
MD-2023 Chișinău, Republica Moldova
tel:       + 373 22 35 39 93; 35 40 06
fax:      + 373 22 27 84 59 
e-mail : office@agrofermotech.md
URL: www.agrofermotech.md

ЧП  АГРОФИЛЬТР

Украина, г. Кировоград, ул.Глинки,2
tel.: 38 067 293 78 91; 38 050 457 14 19; 38 099 279 31 70

tel.: 38 096 470 25 20; 38 050 070 75 36
tel.: 38 098 860 12 86; 0522 33 20 66

e-mail: materik2007@ gmail.com; filtragro@ gmail.com
e-mail: agrofilter16@gmail.com

ЧП  АГРОФИЛЬТР produce diferite tipuri de elemente pentru 
filtre: de curățare a aerului, uleiului, combustibilului pentru lo-
comotive diesel, excavatoare, camioane, mașini. Execută filtre la 
comandă. 
Baza fiecărui filtru este hârtia de filtru de înaltă calitate produsă 
de compania Binzer (Germania). Elementele de filtrare sunt în-
cleiate cu adezivi de etanșare (plastisol OSP - 501), care asigură 
durabilitatea legăturii capacului cu hârtia de filtru. 
Învelișul elementelor de filtru de curățare a uleiului și a combus-
tibilului este o plasă de metal.
Vindem produsele noastre în țară și peste hotare, cu livrare. Ofe-
rim consultanță. Produsele sunt certificate.

АГРОФИЛЬТР / AGROFILTRATOR produces different types of 
elements for filters purifying air, oil, diesel fuel for excavators, 
trucks, cars. manufactures custom filters.

The basis of each filter is the high-quality filter paper, produced 
by Binzer (Germany). Filter elements are sealed with adhesives 
(plastisol OSP - 501), which ensure the durable linkage of the lid 
to the filter paper.

The oil and fuel filter elements are covered with a metal net. 

We sell our products in the country and abroad, with delivery. We 
provide consultancy. All products are certified.

PRODUCĂTOR UCRAINEAN DE ELEMENTE PENTRU FILTRE
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AGROFORȚA-M S.R.L.

AGROFORŢA - lider național în implementarea soluțiilor inte-
legente în agricultură, oferă servicii și consultanță fermierilor la 
toate etapele dezvoltării unei plantații eficiente. Suntem o echi-
pă de profesioniști în domeniul agricol, care vă propune soluţii 
practice și produse calitative.
Conlucrăm cu parteneri cu renume international, așa ca: Neta-
fim, Stocker, Helios, Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM Tech, 
Aqua 4D, Bird-X etc.
CHELTUIELI MINIME CU PROFIT MAXIM ESTE FILOZOFIA 
ECHIPEI AGROFORŢA.

AGROFORTA is a national leader in the implementation of intel-
ligent solutions in agriculture, providing services and consulting 
to farmers at all stages of the development of an efficient planta-
tion. We are a team of agricultural professionals who offer practi-
cal solutions and quality products. 
We work with internationally renowned partners such as Netafim, 
Stocker, Helios, Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM Tech, Aqua 
4D, Bird-X etc. 
MINIMUM EXPENSES WITH MAXIMUM PROFIT IS THE PHILOS-
OPHY of AGROFORTA TEAM.

MD-4839 com. Stăuceni, 
mun. Chişinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22 105 770
GSM: +37378 770 770 
e-mail: info@agroforta.md
URL: www.agroforta.md

AGROMAȘINA S.A.

str. Uzinelor 21 
MD-2036 Chișinău, Republica Moldova 

Director general: tel.: +373 22 47-12-16; GSM: +373 78-300-211
 fax: +373 22 47-22-00; e-mail: agromashina@list.ru 

Director comercial:  tel.: +373 22 47-05-03; GSM: +373 78-300-222  
e-mail: agromashina@list.ru

Societatea pe acțiuni AGROMAȘINA este una din principalele 
întreprinderi producătoare de mașini și utilaje agricole pentru 
întreținerea viilor, livezilor și a altor culturi de câmp. Prioritatea 
AGROMAȘINA S.A. este dezvoltarea întreprinderii prin moder-
nizarea, îmbunătățirea calității și cercetarea mașinelor agricole 
necesare agricultorilor. La moment, uzina produce peste 50 de 
modele de mașini și utilaje agricole, majoritatea făcând parte 
din utilajul strict necesar în agricultură.

AGROMAŞINA is one of the biggest manufacturers of agricultur-
al machinery and equipment for the maintenance of vineyards, 
orchards and other field crops. The priority for AGROMAŞINA 
is the upgrading of the enterprise and improvement of quality 
and research of agricultural machinery, requested by farmers. At 
present, the plant produces over 50 models of highly demanded 
agricultural machinery and equipment.
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AGROPIESE TGR GRUP

Agropiese TGR GRUP a fost înființată în 
1993, este cea mai mare companie de pe 
piața mașinilor agricole din Moldova. De 
mai bine de 20 de ani, Agropiese TGR ofe-
ră fermierilor, companiilor de construcții, 
reparații și companiilor de transport cea 
mai largă gamă de mașini agricole, piese 
și componente pentru toate tipurile de 
gospodării, precum și soluții complete 
de selectare, ajustare, întreținere și repa-
rație a mașinilor pe toată perorioada de 
exploatare a acestora.

Agropiese TGR GRUP, founded in 1993, is 
the largest company on the market of ag-
ricultural machinery in Moldova. For over 
20 years, Agropiese TGR has been offer-
ing farmers, construction companies, re-
pairers and transport companies the wid-
est range of agricultural machinery, parts 
and components for all types of farming 
households, as well as complete solutions 
for selection, adjustment, maintenance 
and repair of equipment throughout their 
operating period.

str. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 505 255
GSM: 373 79 77 0 260
e-mail: s.balerca@agro.md
URL: www.agro.md; www.belarus.md

AGROPROFI

Oficiul central - Stauceni, șos. M2 Chișinău-Soroca, 9 km 
Filiala Nord – mun. Bălți, str. Sorocii 117/2

Filiala Sud – mun. Comrat, str. Lenin
+373 79 909 401; +373 22 664 900

info@agroprofi.md ; www.agroprofi.md

AgroProfi este compania care se dezvoltă activ și care oferă pro-
ducătorilor agricoli din Republica Moldova soluţii eficiente pen-
tru activitatea lor de producere, sub formă de utilaje și piese de 
la cei mai renumiţi producători, cum ar fi: Case IH (SUA); Maschio 
Gaspardo (Italia); Vaderstad (Suedia); Gregoire Besson (Franța); 
Bobcat (SUA). 
AgroProfi dispune de un asortiment larg de piese de schimb, 
care cuprinde peste 15 000 de unităţi, astfel fiind în stare să asi-
gure livrarea acestora în caz de necesitate. Iar specialiștii noștri 
calificaţi sunt pregătiţi să presteze orice asistenţă de ordin tehnic 

necesară pentru efectuarea lucrărilor și deservirea tehnică a uti-
lajelor.
Compania AgroProfi este gata sa vă vină în întâmpinare și să vă 
ofere, în colaborare cu partenerii noștri financiari, soluţii financia-
re avantajoase pentru procurarea utilajelor tehnice.
“Soluţii eficiente pentru agricultură” este misiunea Companiei 
AgroProfi, care constituie fundamentul bunăstării.
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AGROSELECTION GMBH 

Compania AGROselection GmbH este o casă comercială care 
reunește un șir de producători germani de mașini pentru hor-
ticultură în țările CSI. Noi oferim o gamă completă de mașini 
și echipamente, precum și material săditor pentru afaceri hor-
ticole de succes. Scopul nostru este de a ajuta cultivatorii, prin 
aplicarea unor tehnologii inovatoare, în grădinile lor. Pentru cele 
mai bune rezultate noi lucrăm în strânsă colaborare cu produ-
cătorii de fructe.

AGROselection GmbH is a trading house of German manufac-
turers of machinery for orchards in the CIS countries. We offer a 
complete range of machines and equipment and also planting 
material for running a successful fruit-growing business. Our fo-
cus is to help the fruit growers with innovative ideas and mecha-
nization for their orchards. To get the best result we work hand in 
hand with the growers.

Schiessstattweg 11 88677 Markdorf, Germany 
tel.: +49 7544/ 965-94-70 
fax: +49 7544/ 965-94-99 
GSM: +49 172/ 716-79-34 
e-mail: info@agroselection.com 
URL : www.agroselection.com

ALBECAR PRIM S.R.L.

str. Meșterul Manole 5 
Chișinău, Republica Moldova

tel./fax: +373 22 422 532 
GSM: +373 68 72 22 21 
GSM: +373 68 72 22 20

e-mail:  info@albecar.md, victorflocea@gmail.com
URL: www.albecar.md

Compania ALBECAR PRIM oferă servicii de construcții a bazine-
lor, iazurilor, lacurilor de acumulare a apelor și a reziduurilor, uti-
lizând geomembrane din polietilenă de înaltă densitate HDPE 
care asigură impermealizarea acestora. Datorită profesionalis-
mului angajaților noștri, utilizării soluțiilor moderne în construc-
ție, celor mai noi tehnologii de producție, procesul de construc-
ție se realizează în termeni minimali, la un preț optim. 

ALBECAR PRIM provides construction services for pools, ponds, 
water reservoirs and waste ponds using geomembranes made of 
high density HDPE polyethylene that ensure their impermeability. 
Thanks to the professionalism of our employees, the use of mod-
ern construction solutions, the latest production technologies, the 
construction process is done in minimal time at an optimal price.
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AMG-KERNEL S.R.L.

Firma agricolă AMG-KERNEL a fost fondata în 1999. În anul 
2002, AMG-Kemel a investit în achiziţionarea terenurilor agrico-
le. În prezent compania deține peste 6000 ha de teren agricol, 
cea mai mare parte se află în raionul Soroca, în apropierea râului 
Nistru, beneficiind, astfel, de condiţii prielnice pentru irigare.
O activitate aparte este producerea și comercializarea materia-
lului săditor de nuc grecesc și înfiinţarea plantaţiilor multianuale 
de nuc. AMG-KERNEL deține o pepiniera de material săditor de 
nuc, cu o capacitatea anuală de 300000 de pomi de soiuri loca-
le, omologate în Moldova și înregistrate în Registrul soiurilor și 
plantelor RM, așa ca: Chișinău, Cazacu, Călărași, Kogălniceanu 
și altele. Un interes major pentru companie este înființarea plan-
tațiilor multianuale de nuc. Astăzi, compania deține peste 800  
ha de livezi de nuc. 

The AMG-KERNEL agricultural firm was founded in 1999. In 
2002, AMG-Kemel invested in the purchase of agricultural land. 
At present, the company owns over 6000 ha of agricultural land, 
mostly located in the Soroca district, near the Nistru river, thus 
benefiting from favorable conditions for irrigation. 
Our main activity is the production and marketing of Greek wal-
nut seedlings and the creation of multiannual walnut plantations. 
AMG-KERNEL owns a nursery with an annual capacity of 300,000 
local varieties, approved in Moldova and recorded in the Reg-
ister of Varieties and Plants of RM, such as: Chisinau, Cazacu, 
Calarasi, Kogalniceanu and others. As regards the multiannual 
walnut plantations, presently the company owns over 800 ha of 
walnut orchards.

str. Cosăuților, 35, or. Soroca, Republica Moldova
tel./fax: +373 230 31 259 
GSM: +373 69 143 452 
e-mail: vgutu@amg-holding.md
URL: www.kernel.md

AMPELOS-PLUS S.R.L.

str. Columna 136, et.2, of.2
MD-2012 Chișinău, 
Republica Moldova

tel.: +373 22 210 669 
fax.: +373 22 22 99 00

GSM: +373 79 42 86 81
GSM: +373 69 10 34 69

e-mail: ampelos@ampelos.md
URL: www. ampelos.md 

Principalele activități ale AMPELOS-PLUS sunt următoarele: Con-
sultanță în agricultură, Podgorii la cheie, Vinărie la cheie; Proiec-
tarea, implementarea și furnizarea de sisteme moderne de susți-
nere și formare a arbuștilor.
Produse: Secatore FELCO, pari metalici PRESTIL, sârmă, lacăte 
Gripple, scoabe, ancore, tocatoare BERTI, cultivatoare BRAUN 
etc.

The main activities of AMPELOS-PLUS are: Agricultural consultan-
cy, Turnkey vineyards, Turnkey wineries; Design, implementation 
and provision of modern systems for the support and formation 
of shrubs.
Products: FELCO slicers, PRESTIL metal poles, wire, Gripple locks, 
bows, anchors, BERTI shredders, BRAUN cultivators, etc.
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АНКОРЕС-УКРАИНА ООО

Compania internațională АНКОРЕС-УКРАИНА este principa-
lul producător de furaje și aditivi furajeri pentru toate tipurile 
de animale de fermă și păsări de curte. Serviciul orientat spre 
client permite crearea oricărui produs АНКОРЕС-УКРАИНА în 
conformitate cu solicitările specialiștilor din ferme, caracteris-
ticile grupului de cereale, diferențele de rasă și starea zoove-
terinară a animalelor. Produse noi: absorbantul de micotoxine 
BETASORB, preparatul de prevenire a cetozei și hipocalcemiei 
PROFIKET, acidulantul organic și stabilizatorul microflorei intes-
tinale ANKOTSID. Afacerea dvs. în colaborare cu noi e o treabă 
simplă. Ne dorim să devenim partenerul dvs. preferat.

The international company ANKORES -UKRAINE is a leading 
producer of animal feeds and additives for all kinds of livestock. 
Customer-oriented service allows the forming of any product 
on order according to customer’s requirements, peculiarities of 
grain, breed differences and condition of animals. 
Our new products: mycotoxin adsorbent “Betasorb”, ketosis and 
hypocalcemia prevention drug “Profiket”, organic acidifier and 
intestinal microbiota stabilizer “Ankocid”. 
Your business with us will be convenient and simple. Let us be-
come your preferred partner. 

ул. Васильковская, 30 
03022, г. Киев, Украина
tel.: +38 44 459-09-40
GSM: +38 67 442-93-70
e-mail: info@ankores.com.ua
URL: www.ankores.com.ua

APROCOMTEH S.R.L.    /    AGROMOTOR

sos. Muncesti 426A
MD-2002 Chisinau, Republica Moldova

E-mail: moldova@aprocomteh.md
URL: www.agromotor.md

Tel. /Fax : +373-22-555-400
GSM : +373-691-50-696

SEMĂNĂTOAREA AMAZONE CIRRUS

SEMĂNAT CU SUCCES – RECOLTARE CU SUCCESS 
Combinaţia de semănat tractată Cirrus este o semănătoare 
pneumatică și se distinge prin calitatea excelentă a muncii la 
însămânţare cu plugul și la cea în teren mulcit. Cu lăţimile de 
lucru, de la 3 până la 6 m și mărimi de buncăr de la 3.000 până 
la 3.600 l, semănătoarea Cirrus oferă o fiabilitate foarte mare, 
alternativ ca și Cirrus-C, și cu rezervor sub presiune cu 2 camere, 
ce cuprinde 4.000 l.

AMAZONE CIRRUS SEEDERS

SUCCESSFUL SOWING  RESULTS IN A SUCCESSFUL HARVEST 
Trailed sowing combination, Cirrus, is a pneumatic seed drill 
and is distinguished by the excellent work quality of sowing and 
ploughing. With a working width ranging from 3 to 6 m and hop-
per sizes from 3,000 to 3,600 l, the Cirrus seed drill offers a very 
high reliability, like Cirrus-C, and a 2-chamber pressure tank, com-
prising 4,000 l.
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ARNAUT PETROL S.A.

REZERVOARE ASAMBLATE, ECHIPAMENT ȘI UTILAJ (PIUSI, 
ITALIA) PENTRU DISTRIBUIREA MOTORINEI 

Propunem soluții simple și eficiente pentru păstrarea, pompa-
rea și distribuirea motorinei la întreprindere. Procurând motori-
nă în vrac, beneficiați de costuri mai mici și de posibilitatea de a 
face plinul în propia curte: e comod și rapid. Benzinăriile mobile 
reprezintă un rezervor de oțel cu distribuitor de motorină, asi-
gură 5 niveluri de filtrare a combustibilului (înlătură impuritățile 
de până la 5 mcm), poate fi dotat cu contor mecanic sau elec-
tronic, cu sistem de monitorizare, care exclude cazurile de furt și 
simplifică procesul de evidență.

ASSEMBLED TANKS, EQUIPMENT AND MACHINERY (FROM PI-
USI (Italy) FOR DIESEL DISTRIBUTION 

We propose simple and efficient solutions for storing, pumping 
and distributing diesel at the enterprise. By purchasing bulk die-
sel, you have lower costs and the opportunity to make it full in 
your yard: it’s fast and convenient. Mobile fuel stations are com-
posed of a steel tank with a diesel distributor; they provide 5 
levels of fuel filtration (removes impurities up to 5 mcm), can be 
equipped with a mechanical or electronic counter with a mon-
itoring system that excludes theft and simplifies the controlling 
process.

Republica Moldova, MD-3805,
U.T.A. Gagauzia,or.Comrat, str.Zavodscaia 1
E-mail: info@arnaut-petrol.md
URL: www.arnaut-petrol.md
Tel.: +373 298/65544; 65537;
Fax: +373 298/65573fax, 65544
GSM: +373 69/101467, 69/242405

ATC-AGROTEHCOMERŢ S.A.

str. Nicolae Milescu-Spătaru, 33 
MD-3401 Hânceşti, 
Republica Moldova 

tel. : +373 269/ 22-0-93 
fax : +373 269/ 22-0-93 

GSM : +373 78/ 30-01-01 
GSM : +373 78/ 30-01-02 
GSM : +373 78/ 30-01-03 

e-mail: rsm-atc@mail.ru 
URL : www.rsm-atc.md

Dealerul oficial al КЗ РОСТСЕЛЬМАШ în Republica Moldova. - 
Combine de recoltat cereale și culturi furajere ROSTSELMASH; 
- Semănători de cereale, legume, semănători de precizie Ma-
termacc (Italia) - Tehnică de prelucrare a solului Alpego (Italia), 
Dal-Bo (Danemarca); - Mașini de recoltat cereale, uscătoare de 
cereale Zaffrani (Italia); - Tractoare; - Mașini de erbicidat mobile 
și remorcate TECNOMA (Franţa) și VERSATIL (Canada); - Echipa-
mente pentru depozitarea și procesarea cerealelor AGREX (Ita-
lia) și KLEVER (Rusia); - Piese de schimb pentru combine, tractoa-
re, camioane și autoturisme; - Uleiuri, baterii, curele, demaroare, 
pompe, generatoare, articole tehnice de cauciuc, rulmenţi, unel-
te etc.; - Operaţiuni de schimb pentru reparaţia agregatelor, 
tractoarelor și mașinilor agricole.

Official dealer of КZ ROSTSELMASH in Moldova. - ROSTSELMASH 
grain-harvesting and fodder harvesting combines; - Sowing 
equipment for cereals, vegetables, precision drills MaterMacc 
(Italy) - Equipment for tillage Alpego (Italy), DalBo (Denmark) - 
Harvesters, dryers Zaffrani (Italy) - Tractors; - Self-propelled and 
attached sprayers TECNOMA (France) and VERSATILE (Cana-
da); - Equipment for storing and processing grains AGREX (Italy) 
and KLEVER (Russia); - Spare parts for combines, tractors, trucks 
and cars; - Oils, accumulators, belts, starters, hydropumps, gen-
erators, repair kits, general mechanical rubber goods, bearings, 
tools, etc.; - Repair of units and knots of tractors and agricultural 
machines.
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str. Bucuriei 18а
tel: +373 22 123-100
URL: autospace.md

AUTOSPACE S.R.L.

Compania AUTOSPACE este reprezentantul oficial al companiei Mitsubishi 
Motors Corporation în Republica Moldova.

AUTOSPACE is the official representative of Mitsubishi Motors Corporation in 
Moldova.

AXEDUM S.R.L.

MD-4121 s. Iurievca, r-nul Cimișlua,
Republica Moldova

GSM: +373 600 100 31
e-mail: axedum.srl@mail.ru

BIOVIT – îngrășământ organic obţinut în procesul de producere 
a biohumusului.
Caracteristici:
- conţine întreaga gamă de microelemente;
- asigură omogenitatea fructificării, rezistenţa la patologii;
- este eficient împotriva insectelor și dăunătorilor;
- contribuie la restabilirea fertilităţii solului;
- întărește sistemul imunitar al plantelor etc.
- aplicarea BIOVIT-ului duce la o creștere cu 40-60% a producției 
agrovegetale și sporește calitatea acesteia.

BIOVIT - organic fertilizer obtained in the process of biohumus 
production.
Characteristics:
- contains the entire range of microelements;
- ensures homogeneity of fructification, resistance to pathologies;
- effective against insects and pests;
- contributes to the restoration of soil fertility;
- strengthens the immune system of plants, etc.
- BIOVIT application results in a 40-60% increase in agro-product 
production and enhances its quality.
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șos. Muncești, 191/1
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 000 890; 89 03 08
fax: +372 22 89 03 09
GSM: +373 68 409 000
e-mail:  balto-comert@mail.ru 
https://rulment.md/

BALTO-COMERȚ S.R.L.

Compania BALTO-COMERȚ activează cu succes pe piața din 
Moldova din anul 2001, este distribuitor autorizat în Moldova al 
producătorului №1 în lume de rulmenți - compania SKF, distri-
buitor oficial al celui mai mare producător european de curele și 
benzi transportoare - firma MEGADYNE-SAMPLA (Italia) și distri-
buitorul exclusiv în Moldova al companiei KYK (Japonia).
Pe lângă furnizarea de rulmenți, compania BALTO-COMERT 
oferă o gamă largă de servicii - de la planificarea și manage-
mentul producției până la monitorizarea stării echipamentelor 
și aplicarea sistemelor de siguranță.
Astăzi aveți o ocazie unică de a aplica toată experiența acumula-
tă de specialiștii BALTO-COMERȚ în compania dvs., bazându-vă 
pe suportul tehnic al SKF.

BALTO-COMERT, successfully operating on the Moldovan mar-
ket since 2001, it is authorized distributor in Moldova of no. 1 in 
the world manufacturer of bearings - the SKF company, the offi-
cial distributor of the largest European belt and conveyors man-
ufacturer - MEGADYNE-SAMPLA (Italy) and exclusive distributor 
in Moldova of KYK (Japan).
Besides supplying bearings, BALTO-COMERT offers a wide 
range of services - from production planning and management 
to monitoring equipment status and application of safety sys-
tems.
Today you have a unique opportunity to benefit from all the ex-
perience gained by BALTO-COMERT specialists, relying on SKF’s 
technical support.

BASADORO AGROTEH S.R.L.

str. Calea Orheiului 1, MD 4829 s. Măgdăcești
 r-nul Criuleni, Republica Moldova 

tel.:  +373 248 58 080
fax: +373 248 58 090

e-mail: office@basadoro.md
URL: basadoro.md

BASADORO AGROTEH este o societate cu capital integral pri-
vat, înfiinţată la 27 noiembrie 2006, având ca obiect principal de 
activitate importul și comerţul cu tehnică agricolă: tractoare cu 
puteri între 10-620 CP, combine pentru recoltat viţa de vie, di-
verse echipamente și utilaje agricole, accesorii pentru vii și livezi
(stâlpi, sârmă, foarfece de curăţat), sisteme de irigare, fertilizare 
și antigrindină, sere etc. de producţie europeană, precum și pre-
starea serviciilor de reparaţii și asigurare cu piese de schimb în 
perioada de garanţie și post-garanţie.
Societatea prestează servicii de întreţinere, reparaţii și transport, 
oferă consultaţii clienţilor în vederea obţinerii finanţărilor.

BASADORO AGROTEH is a privately owned company, found-
ed at November 27, 2006, with as main activity the import and 
trade with agricultural machinery: tractors with power between 
10-620 hp, combines for vineyards harvesting, various agricultur-
al equipment and tools, accessories for vineyards and orchards 
(poles, wire, sheers), irrigation, fertilization and anti-hail systems, 
greenhouses etc. from European manufacturers.  
We provide repair and services and spare parts during warranty 
and post-warranty periods.
The company offers maintenance, repair and transport services, 
consultations to clients seeking to obtain financing.
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str. Promâșlennaia 5
s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, 
UTA Găgăuzia
GSM: +373 79 46 78 11
GSM: +373 29 15 13 60
e-mail: batstractor@mail.ru

BATSTRACTOR S.R.L.

Compania este angajată în asamblarea tractoarelor mici marca Belarus, în limi-
tele 35 - 62 cai putere.

The company is engaged in assembling small tractors (trademark Belarus), 
ranging from 35 to 62 horsepower.

REPREZENTANŢA COMPANIEI  BAYER S.R.L.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 196
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

GSM: +373 69 300 592
GSM: +373 69 914 093

 fax: +373 22 211 155

e-mail: igor.kopacinsky@bayer.com
e-mail: cristina.butuleac@bayer.com

URL: www.cropscience.bayer.com

Scopul nostru este de a produce suficiente alimente, hrană pen-
tru animale, fibre și materii prime regenerabile pentru popula-
ția mondială aflată în creștere, toate acestea folosind suprafețe 
limitate. Divizia CropScience are afaceri în domeniul protecției 
culturilor, semințelor și aplicațiilor non-agricole și este aliniată la 
tendințele pe termen lung ale piețelor agricole. 
De puterea noastră de inovare beneficiază atât clienții, cât și 
societatea în ansamblu, aceasta fiind sursa creșterii noastre pe 
termen lung. 
Strategia Diviziei CropScience este construită pe trei elemente 
fundamentale: să fim lideri în domeniul inovării, să punem ac-
cent pe orientarea către client și dezvoltarea în continuare a unor 
practici agricole durabile.

Our goal is to produce enough food, feed, fiber and renewable 
raw materials for the growing world population, using limited ar-
eas of land. The CropScience Division works in the field of  crops, 
seeds, and non-agricultural crops protection and is aligned with 
long-term trends in agricultural markets.

Our innovating power benefits our customers as well as society as 
a whole, and this is the source of our long-term growth.
The CropScience Division’s strategy is built on three fundamen-
tal elements: to be leaders in innovation, to focus on customer 
orientation and the further development of sustainable farming 
practices.
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str. Mesager 1A 
MD-2022 Chişinău, Republica Moldova 
URL : www.biless.md
Tel. : +373 22/ 59-29-30; 58-29-13 
E-mail: bilesspodshipnik@mail.ru

BILESS S.R.L. 

Comercializează: rulmenți, curele, garnituri, manșete, lanțuri, 
furtunuri VD, feronerie, produse de cauciuc, benzi transportoa-
re, uleiuri, lubrifianți și materiale de garnitură, materiale abrazive 
pentru repararea tuturor tipurilor de mașini agricole și a echipa-
mentelor de prelucrare. 
Lista completă a produselor noastre o puteți găsi pe site-ul 
companiei www.biless.md

BILESS company was founded in 1991. We are trading in: bear-
ings, belts, gaskets, seals, chains, VD sleeves, metal ware, gen-
eral mechanical rubber goods, conveyor belts, oils, lubricants, 
gasket materials, and abrasives for the repair of all types of agri-
cultural machinery and processing equipment. You can find the 
complete list of our products on the site of our company www.
biless.md.

MATERIALE PENTRU REPARAREA
TEHNICII AGRICOLE

BRUNNTHALLER-CS S.R.O.

Pardubická 1453,      
CZ 53501 Přelouč   

Czech republic
www.brunnthaller.com

Tel.  +420 466 955 399 
 fax +420 466 955 440

mob. + 420 602405537
e-mail:info@brunnthaller.com

Compania BRUNNTHALLER” propune echipamente de calitate 
pentru ferme. Acestea reprezintă un sistem testat de secțiuni de 
grajd. Această tehnologie este potrivită atât pentru grajdurile 
noi, cât și pentru cele în reconstrucţie, fapt deosebit de impor-
tant pentru sectorul zootehnic din Moldova. Secţiunile de grajd 
(boxele) pot fi simple și duble. Construcţia secţiunilor permite 
libertate în mișcare și spațiu confortabil de odihnă pentru vaci. 
Dimensiunile, de regulă, sunt standard: lățimea de la 1,10 m 
până la 1,20 m, lungimea de la 1,80 m până la 2,40 m. Arcurile 
de separare sunt confecţionate din țevi de plastic cu diametrul 
de 60 mm. Fixatoarele și coloanele sunt executate din metal gal-
vanizat.

BRUNNTHALLER offers quality farm equipment - tested system 
of stable sections. This technology is suitable for both new and 
reconstructed stables, which is particularly important for the live-
stock sector in Moldova. The sections (boxes) are in simple and 
double variants. The construction of the sections allows freedom 
of movement and comfortable resting space for cows. Dimen-
sions are, as a rule, standard: width from 1.10 m to 1.20 m, length 
from 1.80 m to 2.40 m. Separation arcs are made of plastic pipes 
with a diameter of 60 mm. Fasteners and columns are made of 
galvanized metal.
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str. Pietrăriei 1/2 
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.lubrifiant.md
Tel.: +373 22/ 782-782 / Fax: +373 22/ 782-786 
GSM : +373 60/ 440-705 
E-mail: calborgrup@gmail.com

CALBOR GRUP S.R.L.

Oferim: uleiuri de motor: sintetic, semisintetic, mine-
ral, de transmisie, ulei hidraulic, ulei pentru reductor, 
lichid de frână; lubrifianți: litol-24, solidol, gris, ci-
atim. Suntem distribuitori oficiali ai companiei Ga-
zprom Neft-SM, care este specializată în producerea 
și comercializarea uleiurilor și lubrifianților tehnici. 
Produsele corespund certificărilor: ZF TE-ML 03E, 
05F, VOLVO CE WB101, 03K, Massey Ferguson CM 
SM1145/1143, CNH MAT 3525, Case MS.

We offer: engine oils - synthetic, semi-synthetic, min-
eral, transmission oil, hydraulic oil, gear oil, brake fluid; 
lubricants - lithol-24, solid, gris, ciatim. We are official 
distributors of Gazprom Neft-SM, specialized in the 
production and marketing of technical oils and lubri-
cants. All products correspond to the certifications: ZF 
TE-ML 03E, 05F, VOLVO CE WB101, 03K, Massey Fer-
guson CM SM1145 / 1143, CNH MAT 3525, Case MS.

CARVIDONE-SERVICE S.R.L.

str. Bugeacului, 29/1 
MD-6101 Ceadâr-Lunga, Republica Moldova 

tel. : +373 291/ 92-0-17; 23-7-03 
fax : +373 291/ 23-7-03 

GSM : +373 79/ 68-95-30 
e-mail: office.ceadir@carvidon.md 

skype: karvidon83

Importul de mașini agricole și piese de schimb: mașini de lucrare a solului, 
secerători, utilaje de încărcare-descărcare etc.

Import of spare parts and agricultural machinery: soil-cultivating equipment, 
harvesters, loading and unloading equipment etc.
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str. Podgorenilor 69
or. Codru, mun. Chișinău,
 Republica Moldova
GSM: + 373 68 75 77 07

CEBOTARI GHEORGHE ELIFIRI G.Ț.

MATERIAL SEMINCER DE FLORI.

FLOWERS PLANTING MATERIAL.

Î.S. CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGAREA 
PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162 
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. : +373 22 210-194 
e-mail: patricia.guzun@aipa.md 

URL : http://www.aipa.md/

PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ȘI FERTILIZANȚI UTILIZATE  ÎN 
AGRICULTURA, SILVICULTURA  ȘI ÎN GOSPODĂRIA COMUNALĂ

Î.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fito-
sanitar și a Fertilizanților” promovează politica de omologare a produselor 
fitosanitare și a fertilizanților nu numai pentru agricultură și silvicultură, dar și 
pentru gospodăria comunală.  Totodată, Centrul de Stat certifică conformi-
tatea fertilizanților și produselor de uz fitosanitar. Determină prin analize de 
laborator reziduurile tutror produselor fitosanitare înregistrate în republică 
în sol, produse alimentare, produse vegetale, apă etc.

PHYTOSANITARY PRODUCTS AND FERTILIZERS USED IN 
AGRICULTURE, FORESTRY AND COMMUNAL HOUSEHOLD 

SE “State Center for Certification and Approval of Phytosanitary Products 
and Fertilizers” promotes the approval policy for plant protection products 
and fertilizers not only for agriculture and forestry, but also for communal 
services system. At the same time, the State Center certifies the compliance 
of fertilizers and plant protection products. It determines by laboratory anal-
ysis the residues of all plant protection products, registered in the republic, 
in the soil, foodstuffs, vegetable products, water, etc.

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

ERBICIDE DE ORIGINE VEGETALĂ PENTRU 
UTILIZARE ÎN GOSPODĂRIA COMUNALĂ
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bd. Cuza-Vodă 5/1
MD-2060 Chișinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22/ 22-71-17 
fax : +373 22/ 22-71-09 
e-mail: info@cia.md 
 URL : www.cia.md

Î.S. CENTRUL INFORMAȚIONAL AGRICOL

CENTRUL INFORMAȚIONAL AGRICOL a fost creat în baza Hotă-
rârii Guvernului nr. 638 din 29.08.2012, cu privire la reorganiza-
rea unor întreprinderi de stat, la data de 20 februarie 2013, prin 
fuzionarea a 3 întreprinderi: Î.S. REGISTRUL ANIMALELOR; Î.S. 
CENTRUL REPUBLICAN de INFORMAŢIE și CALCUL pentru CO-
LECTAREA și PRELUCRAREA CEREALELOR; • Î.S. Întreprinderea 
Știinţifico-Tehnologică AGROINDSISTEM. Fondatorul CIA este 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Scopul 
primordial al CIA este implementarea procesului de Transforma-
re electronică a guvernării prin intermediul principiului e-Agricul-
tură, stocarea și menținerea sistemelor informaționale din secto-
rul agroindustrial, gestionarea și procesarea datelor necesare din 
registrele electronice existente în scopul eficientizării elaborării și 

implementării politicilor de dezvoltare în agricultură. La momen-
tul actual, CIA administrează următoarele sisteme informaționale 
automatizate: a) Registrul de Stat al Animalelor; b) Managemen-
tul Măsurilor Sanitar-Veterinare; c) Managementul Laboratoare-
lor; d) Registrul Digital Agricol ; e) Administrarea Patrimoniului 
Agricol de Stat; f) AgroMAIA ; g) Registrul Utilajului Agricol; h) 
Gestiunea dosarelor de subvenționare. În viitorul apropiat, CIA 
intenționează să implementeze la nivel național serviciul de con-
sultanță financiară în agricultură și dezvoltare rurală în scopul 
acordării asistenței tehnice financiare de specialitate producăto-
rilor agricoli.

Î.C.S. CHIMAGROMARKETING S.R.L.

str. Tighina, 65, оf. 414
Chişinău, Republica Moldova

tel./fax: +373 22 210-255; 210-247
e-mail: chimagro.md@yandex.ru

Fondată în 2002, compania este prezentă pe piaţa din Moldova 
cu preparate pentru protecţia plantelor. Domenii de activitate: 
importul și comercializarea pesticidelor. Nomenclatorul compa-
niei include erbicide, fungicide, insecticide, îngrășăminte mine-
rale, produse pentru tratarea materialului semincer. 
Specialiștii companiei acordă consultaţii cu privire la folosirea 
pesticidelor și aprovizionează cu preparate în ambalaj mic fer-
mierii și reprezentanţii magazinelor agricole.

Since 2002, the company is present on the markets of Moldova 
with plant protection products, importing and marketing pes-
ticides. Herbicides, fungicides, insecticides, mineral fertilizers, 
products for the treatment of seeds. 
The specialists of the company offer consultations on the use 
of pesticides, both to farmers and sales representatives of afro 
shops, supplying them with plant protection products in small 
packages.
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str. Ion Creangă, 49/3, bir. 4 
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova 
URL: www.holmer.md
Fax: +373 22/ 60-66-45 
GSM: +373 69/ 23-61-24 
E-mail: info@holmer.md

CHIVIRIGA VITALIE I.I.

Specificaţii: 
dimensiuni - 900/60 R42, 
anvelopă ULTRAFLEX Nr.: 4M81AL1W8 
Producător: Trelleborg

Specifications: 
dimensions - 900/60 R42, 
tire - ULTRAFLEX no.: 4M81AL1W8 
Manufacturer: Trelleborg

TRELLEBORG TM 900 HP

КНЯЖА АВИЛА OOO 

07451, Киевская обл, Броварской р-н
с.Красиловка, ул.Механизаторов,3

тел/факс: +38 (04594) 74448,
Отдел продаж: моб: +38 (097) 942 10 47; +38 (050) 526 63 22

Отдел снабжения: + 38 (050) 460 00 63 
e-mail: kormoceh@ukr.net

URL: http://www.kormoceh.kiev.ua

Compania KNYAZHA AVILA activează pe piața ucraineană din 
2003. În această perioadă am reușit să performăm în produc-
ția de echipamente pentru agricultură și industria nutrețurilor. 
Acestea sunt, în primul rând, mori pneumatice amestecătoare de 
hrană pentru prelucrarea culturilor cerealiere în furaje de calitate 
pentru îngrășarea bovinelor, porcilor, iepurilor, păsărilor de curte, 
a peștilor etc. În plus, fabricăm concasoare, mixere, transportoare 
cu șurub și transportoare cu bandă, norii, dozatoare, alimenta-
toare etc.

Knyazha Avila Ltd. is active in Ukraine since 2003. During this 
period we mastered the production of equipment for agricul-
ture and feed industry. First of all, there are pneumatic mixing 
mills for grain processing into high-quality feed for fattening 
cattle, pigs, rabbits, poultry, fish and other animals. In addition, 
we manufacture crushers, mixers, conveyors, elevators, noria, 
weighing batchers, feeders and more.
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str. Meșterul Manole 5A
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 825 000
tel.: +373 22 88 55 17
fax: +373 22 88 55 16
e-mail: info@comsales.md  
URL: www.cantar.comsales.md

COMSALES GRUP S.R.L.

Cântar electronic cu sistem periferic de gestionare a procesului de cântărire
UNISCALES V2.0 - sistem nou, o soluție eficientă pentru evidența inteligentă a mărfii și controlul traficului pe cântar. 
Operarea sistemului este efectuată cu ajutorul unei aplicții cu o interfață grafică intuitivă, comodă pentru utilizator.
   Avantaje și beneficii:

• Operarea sistemului de la distanță cu orice dispozitiv inteligent, prin intermediul internetului 
• Interacționarea aplicației cu două sau mai multe cântare concomitent
• Prelucrarea și stocarea informației de cântărire în baza de date tip Cloud, cu accesare din orice colț al lumii 
• Sistem de expediere automată a rapoartelor pe e-mail
• Sistem inteligent de formare a rapoartelor cu diverse instrumente de filtrare și sortare
• Eliberarea tichetelor de masă conform “Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017’’
• Poziționarea corectă a autoturizmului pe cântar cu ajutorul senzorilor de poziție
• Sistem de monitorizare live 360° cu camere video și stocarea imaginilor momentlui de cântărire în baza de date 
• Panou electronic exterior de dimensiuni mari, pentru vizualizarea greutății autovehiculului din afara cabinei.

CONAGROMAȘ S.R.L.

str. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 50 33 60

GSM: +373 60 960 800
e-mail: a.novatchi@gmail.com 

URL: www.lovol.md

CONAGROMAȘ este dealerul exclusiv 
Lovol International Heavy în Moldova. 
Echipa CONAGROMAȘ livrează tractoa-
re Lovol în Moldova și oferă un ciclu com-
plet de servicii - de la pregătirea prealabi-
lă și instruirea angajaților clienților până 
la întreținerea planificată și reparațiile 
capitale de orice complexitate, folosind 
piese de schimb originale. CONAGRO-
MAȘ a intrat pe piața moldovenească cu 
tractoarele Lovol în anul 2008. În perioa-
da următoare, managerii companiei au 
obținut o experiență vastă și o înțelegere 
profundă a nevoilor clienților.

CONAGROMAŞ is the exclusive dealer in 
Moldova of Lovol International Heavy. The 
CONAGROMAŞ team delivers Lovol trac-
tors in Moldova and offers a complete ser-
vice cycle - from pre-training and training 
our customers’ staff to planned mainte-
nance and major repairs of any complexi-
ty, using original spare parts. CONAGRO-
MAŞ entered the Moldovan market with 
Lovol tractors in 2008. Meanwhile, the 
company’s managers have gained exten-
sive experience and a deep understand-
ing of customers’ requirements. 
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.37
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.angar.md
GSM:  +373-60/ 40-80-40
GSM:  +373-60/ 850-555
E-mail: info@angar.md

I.M. CONTINENTAL INVEST S.R.L.

Hangarele fără carcasă sunt structuri în care acoperișul este 
atât perete, cât și structură de susținere și nu sunt necesa-
re cadre suplimentare, ceea ce reduce semnificativ costul 
hangarului. Tehnologia permite de a construi hangare fără 
carcase cu o lățime de 36 metri și o înălțime de la 4 până la 
18 metri. Hangarele pot fi folosite pentru depozitare (produ-
se agricole); întreținerea animalelor; pergole pentru mașini 
agricole; complexe sportive; săli de expoziții, hale de pro-
ducție etc.

Frameless hangars are structures where the roof is both a 
wall and a supporting structure and no additional frames are 
required, which significantly reduces the cost of the hang-
ar. The technology allows to build frameless hangars with a 
width of 36 meters and a height of 4 to 18 meters. Hangars 
can be used for storage (agricultural products); animal care; 
as pergolas for agricultural machinery; sports complexes; 
exhibition halls, production halls, etc.

DARMETFER S.R.L.

str. Ștefan cel Mare, 1, satul Bulboaca,
MD-6512 raionul Anenii Noi,

 Republica Moldova
tel.: +373 265 939 88 
fax: +373 265 47 828 

GSM: +373 68 00 77 43
GSM: +373 69 11 95 22 

e-mail: darmetfer@mail.ru 
URL: darmetfer.md

GRAPA ROTATIVĂ BR-6
Firma DARMETFER prezintă un utilaj inovativ: Grapa Rotativă 
BR-6. Grapa rotativă este folosită pentru lucrarea solului până 
și după răsărirea culturilor păioase, prășitoare și a culturilor teh-
nice. Destinația principală a grapelor este de a lucra superficial 
solul, la adâncimi variabile, prin afânarea terenului, spargerea 
bulgărilor, micronivelarea suprafeței terenului, spargerea crustei 
solului, astfel asigurând aerarea sistemului radicular al plantelor 
și distrugerea buruienilor mici.Grapele se mai folosesc și pentru 
graparea semănăturilor, a pajiștilor, pentru îngroparea în sol a se-
mințelor mici și a îngrășămintelor. 
Cerințele agrotehnice impuse grapelor rotative sunt:
- mărunțirea solului în mod uniform, la adâncimea de 3-5 cm, fără 

a vătăma plantele și asigurarea distrugerii totale atât a buruieni-
lor mici, cât și ale celor în curs de răsărire;
-asigurarea afânării solului.

Viteza de lucru de 12-15 km/h în combinație cu lățimea de lucru 
de 6m asigură efectuarea lucrării pe suprafețe de până la 100 
ha/zi.
Utilajul poate fi folosit atât la cultivație totală cât și la prelucrarea 
solului pe rânduri, poziționarea organelor de lucru fiind reglabilă.
Fiecare organ activ este compus din picior dotat cu sistem de 
arcuri și două discuri cu dinți.
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str. Ștefan cel Mare 1a, or. Strășeni, 
Republica Moldova
tel.: +373 237 257 26
GSM: +373 69 02 88 41

GSM: +373 60 75 40 40
e-mail: info@darnicgaz.md
URL: darnicgaz.md; term.md

DARNIC-GAZ S.A.

Compania DARNIC-GAZ este lider național în domeniul instala-
țiilor termice, cu o experiență în domeniu de peste 30 de ani și 
un portofoliu vast de lucrări executate, oferind în același timp cel 
mai performant echipament de la brand-urile pe care le repre-
zentăm, printre care sunt Galmet, SAS, Stropuva, Halm, Regulus, 
Profactor ș.a. Membrii echipei participă activ la traininguri de 
perfecționare cu scopul de a oferi cele mai moderne și sigure 
soluții pentru  sisteme inginerești.  

Darnic-Gaz is a national leader in thermal installations, with over 
30 years of experience in the field and a vast portfolio of execut-
ed works, while offering the most advanced equipment from the 
brands we represent, among which are Galmet, SAS, Stropuva, 
Halm, Regulus, Profactor and others. At the same time, the mem-
bers of our team are actively participating in continuous trainings 
to provide the most modern and safe solutions for engineering 
systems.

DIAZCHIM

str. Arborilor 5/4 
MD-2025 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 79 12 11; 79 11 90; 79 12 20
fax: +373 22 79 13 13

e-mail:office@diazchim.md
URL: www.diazchim.md

Compania DIAZCHIM ocupă un loc de frunte pe piaţa agrară din 
Moldova în domeniul protecţiei plantelor. Purtăm cu mândrie ti-
tlul de distribuitor oficial al companiilor Bayer CropScience, Du 
Pont, Unifer, Aventro Sarl, Timac Agro, Monsanto, Pioneer, Stru-
be, Dieckmann, SAATEN-UNION. Astfel, fermierii din întreaga 
ţară au acces la o gamă largă de produse de uz fitosanitar și se-
minţe. 
Mai mult ca atât, din anul 2016, DIAZCHIM a creat compania fili-
ală DIAZTECH, care pune la dispoziţia fermierilor noștri tehnică 
agricolă performantă și piese de schimb de cea mai înaltă cali-
tate.
DIAZCHIM SRL: PROTECȚIE MAXIMĂ - SUCCES GARANTAT!

DIAZCHIM is a leader in the agricultural market in Moldova in the 
field of plant protection. We proudly wear the official distributor 
title of Bayer CropScience, DuPont, Unifer, Aventro Sarl, Timac 
Agro, Monsanto, Pioneer, Strube, Dieckmann, SAATEN-UNION. 
Thus, farmers across the country have access to a wide range of 
plant protection products and seeds.
Moreover, since 2016, DIAZCHIM the subsidiary company Diaz-
Tech, which provides our farmers with high performance agricul-
tural equipment and spare parts.
DIAZCHIM SRL: MAXIMUM PROTECTION - GUARANTEED  
SUCCESS!
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bd. Dacia, 12/2, of. 25-26 
MD-2043 Chișinău,
tel./fax: + 373 22 79 13 13
GSM: +373 69 62 12 28
GSM: +373 69 11 36 59

DIAZTECH S.R.L.

Dealer oficial al brandurilor Fendt și Valtra din concernul AGCO, 
DiazTech este partenerul de încredere al agricultorilor. Tehno-
logii de ultimă generație, personal calificat, portofoliu vast de 
produse de la lideri mondiali în producerea de utilaje agricole, 
toate puse la dispoziția fermierilor pentru creșterea profitabilită-
ții afacerii.
DiazTech – soluții eficiente pentru o agricultură modernă.

Official dealer of Fendt and Valtra brands, part of AGCO corpo-
ration, DiazTech is the farmers’ trusted partner. Advanced tehnol-
ogies, qualified staff, a good range of products from world lead-
ers in the production of agricultar equipment and machinery, all 
this is available for every farmer to increase the profitability of 
their bussines.
DiazTech – efficient solution for modern agricultare.

ECO-IRIGARE S.RL - BAUER GRUP

str. Miron Costin 7
MD-2068 Chisinau, Republica Moldova

Tel.: +373 22 44 11 96
fax: +373 22 441 335

GSM: +373 69 19 20 60
e-mail: profesorgavrilita@yahoo.com

URL: www bauer.at com

Compania activează pe piaţa din Moldova din anul 2003. Pro-
pune producătorilor agricoli mașini de irigare cu tambur pentru 
suprafețe de 3-100 ha, mașini de tip pivot, liniare, centru liniare; 
pompe pentru irigare cu agregare la tractor, pompe diesel, elec-
trice, țevi, hidranți, accesorii pentru sistemele de irigare, utilaje 
pentru sistemele de biogaz, separatoare pentru producerea în-
găsămintelor organice, pompe, mixere, cisterne pentru dejecții-
le zootehnice, utilaj pentru fermele moderne de bovine și porci-
ne, distribuitoare de hrană, tractoare, combine și o gamă variată 
de echipamente pentru lucrarea solului: semănători, cositoare, 
prese de balotat, stropitoare pentru culturile de câmp. Partenerii 
noștri: “BAUER” Grup; Schauer.

The company has been active on the Moldovan market since 
2003. We offer to agricultural producers drum spraying machines 
for surfaces of 3-100 ha, with pivot and linear systems; irrigation 
pumps with tractor aggregation, diesel and electric pumps, pipes, 
hydrants, accessories for irrigation systems, equipment for biogas 
systems, separators for organic fertilizer production, pumps, mix-
ers, animal husbandry tanks, equipment for modern cattle and 
pig farms, food dispensers, tractors, combines and a wide range 
of soil working equipment, sowing machines, mowers, balers, 
sprinklers for field crops. Our partners: BAUER. Group> Schauer.
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str. Tulcei nr.71A
Lumina – Constanța, România
tel.: +40 241 83 88 21
fax: +40 241 83 98 04
GSM: +40 721 30 50 30
e-mail: info@ecoaktiv.ro
URL: https://www.ecoaktiv.ro

ECOAKTIV AGRO S.R.L.

BIOAKTIV – O SOLUȚIE NATURALĂ ȘI EFICIENTĂ ÎN AGRICULTURĂ
BioAktiv Professional Plante 
BioAktiv are în compoziție sare amară, un compus mineral pur 
de magneziu și sulfat aprobat pentru cultivarea ecologică a plan-
telor.
Prezent și testat în România de 4 ani, BioAktiv a reușit să-și do-
vedească succesul prin numeroase cercetări, certificate de 
I.N.C.D.A. Fundulea – Centru de Cercetare, Inovare și Transfer 
Tehnologic pentru Agricultura Ecologică Europeană.
BioAktiv Professional Furaj și Salis pentru păsări, porci, bovine, 
ovine, caprine

Bioaktiv Professional gunoi de grajd lichid / Compost / Stații de 
epurare / Apă / Flower&Power
Toate produsele BioAktiv Professional au ingrediente 100% na-
turale, care sporesc sănătatea animalelor. Furajul și salisul pentru 
animale ajută la funcționarea normală a aparatului digestiv.
Gunoiul de grajd și compostul nu doar dizolvă straturile de se-
dimente, dar reduc și masa plutitoare, mirosurile și amoniacul.

ECOLUX S.R.L.

str. Sfantul Gheorghe 3 
Chișinău, Republica Moldova

tel./fax: +373 22 500 963
GSM: +373 69 445 455

e-mail: office@ecolux.md
URL: www.ecolux.md, www.gree.md 

Societatea Comercială ECOLUX a fost fondată în anul 1995. În 
present, ECOLUX este un furnizor calificat de produse și echipa-
mente frigorifice, de ventilare și condiționare a aerului, prestează 
servicii profesionale de proiectare, montare, amenajare și între-
ţinere.
ECOLUX se numără printre liderii pieței în edificarea depozitelor 
frigorifice la cheie și folosește echipamente cu consum redus de 
energie și cu agenți frigorifici ecologici.

ECOLUX Commercial Company was founded in 1995. Currently, 
ECOLUX is a qualified supplier of refrigeration, ventilation and air 
conditioning products and equipment, and provides professional 
design, installation, fitting and maintenance services.
ECOLUX is among the market leaders in the construction of turn-
key cold stores, using low-energy equipment and ecological re-
frigerants.
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str. Uzinellor 201/1  
GSM: +373 68 559 559 
e-mail:  ecotronex@mail.ru    
URL: ecotronex.md  

ECOTRONEX S.R.L.

Compania noastră este implicată în fabricarea liniilor tehnolo-
gice pentru producția de brichete Pini & Kay. Echipamentele 
noastre sunt complet automatizate, ceea ce permite reducerea 
personalului în procesul de producție a brichetelor, foloste în 
calitate de combustibil. Clienții noștri obțin brichete de clasă 
premium.

Our company is involved in the production of technological lines 
for the production of Pini & Kay briquettes. Our equipment are 
fully automated,  allowing the employ of minimal staff in the pro-
duction of briquettes, used as fuel. Our customers get premium 
class briquettes.

ELITE VERNICI S.R.L.

str. Petricani 21/3, Chișinău,
 Republica Moldova

GSM: +373 68 065 015
GSM: +373 69 69 08 68

e-mail: elitevernici@mail.ru
URL: http://www.alcea.com/

ALCEA este o companie italiană, lider în domeniul acoperirilor 
profesionale (vopsele și lacuri) pentru fier, lemn, acoperiri pentru 
podea etc., cu sistemele de ultimă generație COLOUR MIXING 
SYSTEM -GEOCOLOR® și SMALTOSISTEM®.
Compania ALCEAGROUP a reușit să achiziționeze și să dezvolte 
categorii de produse suplimentare, consolidând și dezvoltând 
noi produse pentru sectorul industrial (tehnică agricolă, vehico-
le pentru transportarea mărfii etc.), sectorul lemnului și piața de 
mobilier (ALCEA Wood), sectorul de acoperiri pentru bobine, 
electroforeză etc.

ALCEA is a leading company in the coating sector (paints and 
lacquers), active in resale industry and industrial tinting, with 
its last generation tinting systems COLOUR MIXING SYSTEM - 
GEOCOLOR® and SMALTOSISTEM®. 
ALCEAGROUP has been able to acquire and develop addi-
tional categories of products, strengthening and developing 
new products for industrial sector, wood sector and furniture 
market (ALCEA Wood), coil coating sector, and electrophore-
sis one.
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str. Petricani, 86
MD-2059 Chișinău, Republica Moldova 
tel.: +37 322 866 822
tel./fax: +37 322 866 822
e-mail: sale@elit-tehnica.md
URL: www.elit-tehnica.md 

Î.M. ELIT-TEHNICA S.R.L. 

ELIT-TEHNICA are ca obiective asigurarea gospodărilor cu 
tehnică modernă, de înaltă calitate, de la renumiți producători 
mondiali, inclusiv livrarea tehnicii către cumpărător, prestarea 
serviciilor de deservire tehnică.
Avem statut de partener al celor mai importanți furnizori de 
mașini și echipamente agricole, cum ar fi: Kverneland, Massey 
Ferguson, Hardi, Great Plains, Köckerling, JCB, Petcus, Capello, 
Trimble și altele. ELIT-TEHNICA abordează individual fiecare cli-
ent: oferă consultanță în domeniul tehnicii, deserveste calitativ, 
în timp util. 

The objective of ELIT-TEHNICA is to supply modern high-quality 
equipment from world-renowned manufacturers, including the 
delivery of equipment to the buyer, as well as technical service.
We have the status of the partner of the most important suppliers 
of agricultural machinery and equipment, such as Kverneland, 
Massey Ferguson, Hardi, Great Plains, Köckerling, JCB, Petcus, 
Capello, Trimble and others. ELIT-TEHNICA addresses each cus-
tomer individually: provides technical advice and quality service, 
everything in a timely manner.

B.C. EUROCREDITBANK S.A.

URL: www.ecb.md

Creditul AGRO COMPACT este destinat agenţilor economici care desfășoară activitatea în agricultură și este oferit atât pentru forma-
rea și finanţarea capitalului circulant, cât și pentru refinanţarea creditelor de la instituţii financiare.

CREDIT AGRO COMPACT:

Scopul creditului: • Procurarea carburanților și lubrifianților (combustibil pentru tehnica agricolă) • Reparația tehnicii agricole • Pro-
curarea îngrășemintelor și pesticidelor, semințelor • Pregătirea solului, întreținerea roadei • Remunerarea muncii
Valoarea: • În funcţie de necesitatea și situaţia financiară a solicitantului (maxim 3,5 mln. MDL)
Valuta: • MDL • USD • EUR
Perioadă de grație: • La dobândă - 6 luni, la credit - 7 luni
Termen: • Maxim 24 luni
Asigurarea: • Bunuri imobile • Utilaj/Tehnică agricolă • Producție agricolă a anului curent/viitor 
Detalii le puteţi afla la numărul de telefon: 0 800 500 20 (apel gratuit pe întreg teritoriu Republicii Moldova) 
Pentru apelurile internaţionale formaţi + 373 22 500-200
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str. Constantin Stamati, 2, MD-3501 
Orhei, Republica Moldova 
tel. : +373 235 24-3-73; 20-8-62 
GSM : +373 79 56-19-61
GSM: +373 79 51-32-71 

Filiala Chişinău
şos.Munceşti, 166 
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22/ 53-22-07 

EUROFLORA-COM S.R.L.

Trandafiri hibrizi, floribunda de selecţie franceză, engleză, ger-
mană, italiană. Arbuști ornamentali: liliac, spirea, Cotoneaster, 
hibiscus, iasomie, barberries, Pyracantha, magnolie. Arbuști or-
namentali cu coroana verde. Conifere: molid, arborvitae, ienu-
peri, soiuri de chiparos. Copaci: mesteacăn, tei, prune Passardi, 
soapberry, Catalpa, Cercis, arbori Stam paradis de mere. Clien-
ţii noștri fideli și angrosiștii beneficiază de condiţii individuale 
de cooperare și reduceri personale. Pentru merite deosebite în 
domeniul horticulturii ornamentale compania a fost distinsă în 
mod repetat cu medalii de aur. SERVICII: pregătire prevânzare, 
livrare. Totul pentru grădina ta - totul pentru sufletul tău!

ROSES: hybrid tea, park, climbing, miniature, spray, floribunda 
- novelties of French, German, English, Italian selections, adapt-
ed to our conditions. Ornamental shrubs: thick terry lilac, spirea, 
cotoneaster, hibiscus, jasmine, barberries, pyracantha, magnolia. 
EVERGREEN : buxus, gorse, mahonia. Ephedra: spruce, arborvi-
tae, junipers, varieties of cypress shrubs. Trees: birch, linden, Pas-
sardi plum, soapberry, catalpa, cercis, stam trees, paradise apple. 
Over 200 kinds of ornamental perennials permanently in stock. 
Regular customers and wholesalers enjoy individual conditions 
of cooperation and personal discounts. For outstanding achieve-
ments in the field of ornamental horticulture the company has 
been repeatedly awarded gold medals. SERVICES: Presale. Ship-
ping. Everything for your garden – everything for your soul!

EUROPLAST ROMÂNIA S.R.L.

Oradea, str. Gh. Doja 49A, birou 48-50, Bihor, România
Punct de lucru (depozit):

Oradea, str. Depozitului nr. 24
tel./ fax: +40 359 410 104

Europlast România face parte din holdingul „Jcoplastic”, cu 
centre de producţie a boxpaleților din plastic pentru logistica 
fructelor și a legumelor în  Austria, Italia, Spania, Grecia, Turcia, 
Argentina și Noua Zeelandă.
Europlast România, ca unic reprezentant în România și Europa 
de Est al producătorului austriac Europlast Kunststoffbehalterin-
dustrie GmbH, este prezentă pe piaţa internă din 2003 și oferă 
partenerilor săi recipienţi și boxpaleți din material plastic (HDPE) 
de diferite dimensiuni, de cea mai bună calitate, obţinuţi prin 
tehnologii moderne de ultimă oră, cu utilajele cele mai perfor-
mante, utilizabili în logistica fructelor și a legumelor. 

Europlast Romania is a member of the “Jcoplastic” Group, with 
production and manufacturing centers based in Italy, Austria 
and Greece. As the Romanian and Estern Europe representative 
of the Austrian manufacturer Europlast Kunststoffbehalterindus-
trie GmbH, Europlast Romania has been active on the domestic 
market since 2003 and currently supplies its partners with plastic 
(HDPE) highest quality boxes of various sizes, intended for fruits 
and vegetables logistic purposes. Such containers are manufac-
tured under state-of-the-art technologies on high-performance 
equipment.
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bd. Decebal 80/1, etaj 3, 
salonul-magazin KAMIN-PRESTIJ
MD-2038 Chișinău, sectorul Botanica, 
Republica Moldova
tel.: +373 22 62-35-50
fax: +373 22 62-35-50

GSM: +373 69 16-24-26
GSM: +373 68 52-95-96
e-mail: kaminprestij@mail.ru
URL: www.kamin-prestij.md

EUROPRIM -SERVICE S.R.L.

Compania EUROPRIM-SERVICE activează de aproape 20 de 
ani pe piața din Republica Moldova, oferind produse de cea 
mai înaltă calitate din întreaga lume. Comercializăm produsele 
noastre în salonul KAMIN-PRESTIJ, unde puteţi procura o gamă 
mare de focare de toate tipurile și dimensiunile. Avem șemine-
uri clasice din piatră naturală, din marmură, șemineuri electri-
ce DIMPLEX, sobe și saune pe lemne, accesorii pentru coșuri 
de fum. Compania EUROPRIM-SERVICE este singurul dealer și 
efectuează livrări directe de la SUPRA, INVICTA (Franța), KLO-
VER (Italia), VULCANIA, COLORITALY (Italia), BEF HOME (Ce-
hia), DIMPLEX și din alte țări.

EUROPRIM-SERVICE has been active on the Moldovan market 
for almost 20 years, offering the highest quality products from all 
over the world. We sell our products in the KAMIN-PRESTIJ show-
room, where you can obtain a wide range of burners of all types 
and sizes. We have classic fireplaces in natural stone and marble, 
DIMPLEX electric fireplaces, wood-burning stoves and saunas, 
accessories for chimneys. EUROPRIM-SERVICE is the only dealer 
in this field and delivers products directly from SUPRA, INVIC-
TA (France), KLOVER (Italy), VULCANIA, COLORITALY (Italy), BEF 
HOME (Czech Republic), DIMPLEX and other countries.

SALONUL-MAGAZIN KAMINPRESTIJ

EVOLAR S.R.L.

str. Dragomir, 4, 
MD-3112 mun. Bălţi, Republica Moldova

tel./fax: +373 231 4 52 82
GSM +373 699 000 71

GSM: +373 609 400 39
e-mail: evolar.md@gmail.com

URL: www.evolar.md; www.versatile.md; www.stropitori.md

Compania EVOLAR distribuitor de tehnică, utilaje și echipa-
mente agricole, prezintă la expoziţia Moldagotech 2018, ediţia 
de primăvară, următoarele agregate: Combinator cu 4 opera-
ţii, Cultivator pentru producţie BIO, Cultivator cu stea, Freze și 
Tocătoare. Toate acestea sunt indispensabile unei agriculturi de 
performanţă și au renume pe piaţa internaţională, demonstrând 
realizările liderilor mondiali în producerea mașinilor agricole. 
SĂ DEZVOLTĂM AGRICULTURA NAŢIONALĂ ÎMPREUNĂ!

The EVOLAR company, distributor of agricultural machinery and 
equipment, presents at Moldagrotech 2018 (spring) the following 
units: Combine with 4 operations, Cultivator for BIO production, 
Star cultivator, mills and shredders. All of these are indispensable 
to an efficient farming and have a reputation on the international 
market, demonstrating the achievements of world leaders in the 
production of agricultural machinery. 
LET’S DEVELOP THE  NATIONAL AGRICULTURE TOGETHER!
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str. Miron Costin 7, bir. 611
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22-49-64-42
fax: +373 22-49-21-01

GSM: +373 78-330-300
e-mail: office@fenix-agro.md
URL: www.fenix-agro.md; 
www.agrodrone.md 

FENIX AGRO S.R.L.

Compania FENIX AGRO este una dintre cele mai mari rețele 
de retail în domeniul comercializării produselor de protecție 
a plantelor, îngrășămintelor și semințelor în Republica Moldo-
va. În anul 2018 Compania FENIX AGRO a lansat un proiect 
de monitorizare a terenurilor cu ajutorul dronelor (mai mult: 
www.agrodrone.md). 
Colectând date cu ajutorul dronei, putem determina: pre-
zența stresului la plante; uniformitatea însămânțării; măsura-
rea exactă a suprafeței utile, inclusiv a parcelelor necultivate 
etc.; contururile exacte ale câmpurilor; terenurile inundate; 
pronosticul și evaluarea productivității și calității recoltei. 

FENIX AGRO is one of the largest in Moldova retail 
chains in plant protection products, fertilizers and 
seeds. In 2018, FENIX AGRO launched the project of 
land monitoring with drones (more at: www.agrodrone.
md).
Collecting data with drones, we can determine: symp-
toms of stress in plants; uniformity of sowing; accurate 
measurement of useful surface, including uncultivated 
plots, etc .; the exact contours of fields; flooded land; 
forecasting and evaluation of harvest productivity and 
quality.

GEOMEMBRANE.MD

str. Petricani, 17/3 
MD-2059,Chişinău, Republica Moldova

GSM : +373 69/ 86-62-75 
GSM : +373 69/ 98-80-44 

e-mail: info@geomebrane.md 
URL : http://geomembrane.md/

GEOMEMBRANE.MD oferă soluţii inovative:  în construcţia bazi-
nelor agricole pentru irigare; la etanșeizarea gropilor de gunoi; 
sigilarea și protecţia fabricilor de biogaz; amenajarea lacurilor 
artificiale. GEOMEMBRANE.MD este dealerul oficial în Repu-
blica Moldova al companiei JUTA Grup, Cehia. AVANTAJELE 
NOASTRE: • Folosim geomembrane apreciate la nivel interna-
țional • Avem o gamă largă de dimensiuni • Geomembranele 
de tip HDPE sunt rezistente la provocările naturii • Instalarea și 
sudarea este efectuată rapid de către sudori atestați • Folosim 
cele mai performante utilaje - calitatea sudurii poate fi verificată 
sub presiune pe șantier. • Termenul de exploatare a consturcţii-
lor noastre este de peste 40 de ani.

GEOMEMBRANE.MD is a company that offers innovative solu-
tions for: construction of farm ponds for irrigation; sealing of 
landfills; sealing and protection of biogas plants; lining of artificial 
lakes. GEOMEMBRANE.MD is the official dealer in Moldova of the 
international company Juta Group (Czech Republic).
OUR ADVANTAGES: • We use internationally acclaimed ge-
omembranes. •We have geo membranes in a wide range of di-
mensions. • HDPE geomembranes are resistant to elements. • 
Installation and welding are performed in short terms by certified 
welders. • We use the most advanced equipment. • The quality of 
the weld can be checked under pressure on site. • The operating 
period of our constructions is of more than 40 years.

C: 87, M: 71, Y: 12, K: 1. C: 82, M: 49, Y: 2, K: 0. C: 7, M: 5, Y: 4, K: 0.
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str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 45, 
Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +37322 90 10 20
GSM: +373 78 65 40 40
e-mail: info@hazelnurse.md
URL: www.hazelnurse.md

HAZELNURSE S.R.L.

Compania HAZELNURSE se bazează pe tehnologii moderne și 
avansate în pepinierit. Vinde material săditor de alun, specii itali-
ene - Tonda di Giffoni și altele, multiplicat IN VITRO și tradițional 
în laboratoarele din Italia, aclimatizat în Moldova, cu Certificare 
VIRUS FREE și CAC.
Caracteristicile plantei:
• Productivitate înaltă
• Gust și aromă excelente
• Exfolierea miezului > 80 %
• Adaptabilitate sporită la diferite condiții climaterice: ca Lazio, 
Franța, Spania, Chile, România, Moldova.

HAZELNURSE works with modern and advanced technologies in 
nursery. Sale of Italian species of honeysuckle  - Tonda di Giffoni 
and others, multiplied IN VITRO and, traditionally, in laboratories 
in Italy, acclimated in Moldova, with VIRUS FREE and CAC Cer-
tification. 
Plants characteristics:
• High productivity
• Excellent taste and aroma 
• Kernel exfoliation> 80% 
• Increased adaptability to different climatic conditions, such as 
Lazio, France, Spain, Chile, Romania, Moldova.

HIDROINPEX S.A.

Moldova, MD-3000, or. Soroca, str. V. Stroescu, 118 А
tel.: +373 230 2-32-02; 2-25-22 fax: +373 230 2-25-22.

e-mail: director@hidroinpex.md Skype: hidroinpex
URL : http://hidroinpex.md, 
http://www.hidroinpex.com

Compania este specializată în proiectarea și producerea motoa-
relor hidraulice, care se întrebuinţează pentru asamblarea teh-
nicii agricole, echipamente pentru automobile speciale pentru 
gospodării comunale, echipamente pentru extragerea petrolu-
lui etc.
Designul compact vă permite să înlocuiţi transmisii mecanice și 
cutii de viteze mari și să obţineţi o funcţionalitate în orice condi-
ţii, durata de viaţă garantată fiind de 6000 de ore.
Întreprinderea își comercializează produseșe atât pe piața inter-
nă, cât și pe cea externă:
- Echipamente pentru brichetare;
- Echipamente pentru împrăștierea materialului antiderapant;
- Echipamente pentru recoltarea rapiţei și floarea soarelui;
- Cărucioare pentru transportarea echipamentelor;
- Piese de schimb pentru tehnica agricolă.

Нidroinpex SA manufactures planetary hydraulic rotor motors for 
agriculture, wood processing, road machines, refinery equipment 
and machine tools.
The special compact design allows you to replace large mechan-
ical transmissions and gearboxes and obtain smooth operation 
under any conditions, the guaranteed motor life being 6000 
hours.
Нidroinpex SA produces the following modifications of their 
products:
· Motors with brake. A static disc-shaped brake is built into the 
front part and operated by the working fluid in the motor;
· Motors integrally geared. A single stage planetary gearbox is in-
tegrated in the elongated body of the motor, providing minimum 
speed and high torque of the output shaft;
· Motors with attaching gears. Single stage planetary-type gear-
box, positioned horizontally;
· Motors - winch. Driven by a hydraulic motor with brake, with 
torque transmission to planetary gearbox built into the front part 
of the winch.
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str. Orhei 100 (km. 17)
com. Măgdăcești, r-nul Criuleni,
Republica Moldova
tel.: +373 248 93 026

fax: +373 248 93 026
e-mail: info@hydrosystems.md
URL: www.hydrosystems.md

HYDROSYSTEMS ML S.R.L.

Fondată în 2007, compania HYDROSYSTEMS este importator 
și distribuitor naţional de produse pentru irigaţie: furtunuri 
agro-alimentare, benzi, tuburi, ţevi, aspersoare, fitinguri, progra-
matoare pentru irigaţie prin picurare, prin aspersiune și reziden-
ţială. Compania este distribuitor în Moldova al mărcilor de mo-
topompe ANTOR (motorină) și HONDA (benzină). Dispunem 
de un sortiment vast și stoc real de produse.

Founded in 2007, HYDROSYSTEMS is an importer and national 
distributor of products for irrigation: agricultural and food hoses, 
drip-tapes and tubes, pipes, sprinklers, fittings, programmers for 
drip irrigation, sprinkler or residential irrigation. We are the dis-
tributor in Moldova of the ANTOR (diesel) and HONDA (petrol) 
brands of motor pumps. We have a wide range of products for 
sale and in permanent stock.

DEPOZIT ANGRO
DISTRIBUŢIE NAŢIONALĂ
MAGAZIN SPECIALIZAT

ISP INTER S.R.L.

s. Porumbeni, r-nul Criuleni (traseul M2Chișinău-Bălți)
MD 4829, Republica Moldova

GSM: +373 78281224
e-mail: sales.ispinter@gmail.com

URL: http://ispgroup.ro/
URL: http://ispgroup.com.ua/

Compania ISP Inter SRL este distribuitor oficial în Republica Mol-
dova al producătorului italian de tractoare GOLDONI și al com-
paniei spaniole Industrias David.
GOLDONI – renumit producător italian de tractoare, specializate 
pentru lucrări în pomicultură și viticultură, sunt eficiente, fiabile, 
sigure și confortabile. 
Industrias David – unul din liderii europeni în producerea tehnicii 
agricole specializate pentru vii și livezi. Compania dispune de o 
gamă largă de tehnică agricolă de calitate superioară precum: 
cultivatoare, cositoare tocătoare, mături, mașini agricole pentru 
pretăiere, tăierea în verde, defoliere, introducerea îngrășămin-
telor etc.
Vă propunem și cea mai largă gamă de stropitori pentru vii, li-
vezi, culturi cerealiere, precum și echipamente speciale pentru 
culturile de seră.

ISP Inter is the official distributor in Moldova of the Italian manu-
facturer of GOLDONI tractors and of the Spanish company Indus-
trias David.
GOLDONI - a renowned Italian brand of tractors, devised for 
working in orchards and vineyards, are efficient, reliable, safe and 
comfortable.
Industrias David - specialized agricultural equipment for vine-
yards and orchards. The company has a wide range of high qual-
ity agricultural equipment such as cultivators, shredders, brooms, 
pre-cutters, green cutting, defoliation, fertilizer introduction etc.
We also offer you the widest range of sprinklers for vineyards, or-
chards, cereal crops, and also special greenhouse equipment.
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str. Miorita 88, Chișinău, 
Republica Moldova 
tel: +373 22 838 676
fax: +373 22 838 676
GSM: +373 69 171 492

e-mail: info@izoteca.md; 
office@izoteca.md
URL: hangare.com.md, 
www.izoteca.md

IZOTECA PRIM S.R.L.

  Avantajele hangarelor arcuite față de cele cu carcasă constă în 
faptul că peretele construcției îndeplinește atât funcția de sus-
ținere, cât și de îngrădire. Astfel, se obține o micșorare consi-
derabilă a greutății hangarului și, ce e mai important, se reduce 
termenul și costul construcției. Domeniul de aplicare: Hangare 
pentru depozitare; Spații Industriale; Piețe închise și deschise; 
Garaje mari etc.

The first in Moldova and the most experienced construction 
company building  frameless hangars. These constructions are 
absolutely waterproof, because in the mounting process is  used 
the bending technology and no washers, bolts or screws are nec-
essary.
Fields of use: Garages; Pavilions; Large warehouses; Frameless 
arched constructions; Roofs.

JORIS IDE

str. Principală, nr.58, Buziaș, Județ Timiș, România 
tel.: +40 256 307 700 / +40 256 307 701 

fax: +40 256 307 729 
e-mail: office@joriside.ro 

URL: www.joriside.ro / www.thermoconfort.eu /
 www.jorisidebuildings.eu

Oferim cea mai variată gamă de produse și servicii pentru clădiri 
de oțel și termoizolații. 
Anual producem și vindem în Europa de Sud-Est 1,3 m2 de pa-
nouri cu izolație, 1 milion m2 de diverse profile, plus un volum 
considerabil de accesorii pentru domeniul nostru de activitate. 
Împreună cu partenerii noștri locali realizăm peste 100 de clă-
diri metalice pe an. Servim atât clienți industriali, cât și clienți din 
zone rezidențiale, oferim cel mai bun suport tehnic în domeniu, 
iar cel mai important, ne încadrăm în bugetul și cerințele dum-
neavoastră. Ne place să păstrăm lucrurile simple.

We offer the widest variety of products and services for steel 
buildings and also thermal insulation.
Every year we produce and sell in South East Europe 1.3 m2 of 
insulated panels, 1 million m2 of various profiles, plus a consider-
able volume of accessories for our field of activity.
Together with our local partners, we make over 100 metal build-
ings per year. We serve both industrial and residential clients, 
offering the best technical support in the field, and most impor-
tantly, we fit into your budget and requirements. We like to keep 
things simple.
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str. Petru Rareș 77
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 850 803
e-mail: office@kamoto.md

Magazinul KAMOTO Professional
str. Petricani 88/1, Chișinău
GSM: +373 62 01 11 86
e-mail: shop1@kamoto.md
URL: www.kamoto.md

KAMOTO S.R.L.

Marca KAMOTO a apărut pe piața din Moldova în anul 2014. 
Astăzi, KAMOTO prezintă o gamă largă de echipamente de gră-
dină și mașini pentru uz casnic: trimere pe benzină si cositoare 
de gazon, ferăstraie pe benzină, motocultoare, generatoare și 
aeroterme. În Moldova funcționează două magazine de vânzare 
cu amănuntul KAMOTO - la Chișinău și Orhei, produsele sunt 
distribuite pe scară largă printr-o rețea de dealeri din regiuni și 
s-a impus pe piață ca „echipamente de înaltă calitate, la prețuri 
medii“, ceea ce le face accesibile pentru mulți clienți cu diferite 
niveluri de venit.

KAMOTO brand appeared on the Moldovan market in 2014. 
Today, KAMOTO presents a wide range of garden equipment 
and household appliances: gasoline trimmers and lawn mowers, 
gasoline chainsaws, motocultivators, generators and air heaters. 
There are two KAMOTO retail outlets in Moldova - in Chişinău 
and Orhei, the products are widely distributed throughout the 
region’s dealers network and marketed as a “high-quality, mid-
dle-price equipment”, which makes it accessible to many cus-
tomers with different income levels.

ЛЕМКЕН-УКРАИНА

Ukraine, 03143, Kyiv, 
vul. Akademika Zabolotnogo, 150 G, ap. 112

Phone: +38 044 593-27-72
Fax/ Факс: +38  044 593-07-08

Mobile phone: +38 067 216 86 95
E-mail: info@lemken.com.ua

Web-site: www.lemken.com.ua / www.lemken.com

LEMKEN este specialist în domeniul fitotehniei profesionale. 
Este una din cele mai cunoscute companii din Europa, produce 
mașini agricole de înaltă calitate și performanță pentru lucrarea 
solului, însămânțare și protecția plantelor. Conceptele și activită-
țile noastre sunt orientate spre obținerea de către client a unor 
beneficii maximale.
Mașini agricole:
- pluguri cu 2 - 12 trupițe;
- cultivatoare pre-însămânțare și de miriște;
- grape cu disc și rotative;
- semănători de cereale și de rând;
- role-compactoare sol;
- pulverizatoare.
Garanție 12 luni. Deservire în post-garanție. Piese de schimb.

LEMKEN is a specialist for professional arable farming. It is one 
of Europe’s leading manufacturers of  high-quality, high-perfor-
mance agricultural implements for soil cultivation, seeding and 
plant protection. Innovation in the best interest of our customers 
guides our thoughts and actions.
Products:
- ploughs with 2 to 12 furrows;
- cultivators for seedbed preparation and stubble cultivation;
- power harrows;
- seed and precision drills;
- furrow presses;
- sprayers.
Warranty 12 months. Post-warranty service. Spare parts.

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СО 100% ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ / 
SUBSIDIARY ENTERPRISE WITH 100% FOREIGN CAPITAL LEMKEN-UKRAINA
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MD-2068, 
mun. Chișinău, c/p 2852 
E-mail: info@lider-agro.md 
URL: www.lider-agro.md 
Tel. +373(22) 929-201, 
Mob. +373-691-64716

LIDER AGRO

Tematica revistei: 
- agricultura conservativă;
- tehnologii de creștere a culturilor agricole;
- veterinărie, pregătirea furajelor, reproducerea animalelor; 
- metode de protecție a plantelor; 
- analiza diferitor segmente ale pieței agricole; 
- subvenționarea și finanțarea nerambursabilă a sectorului agricol; 
- noutăți pe piețele agroalimentare, în sectorul producției agricole; 
- istorii de succes.

Themes of the magazine:
- conservative agriculture;
- technologies for crops growing;
- veterinary medicine, feed preparation, animal reproduction;
- methods of plant protection;
- analysis of different segments of the agricultural market;
- subsidies and non-refundable financing of the agricultural sector;
- news on agri-food markets in the agricultural production sector;
- success stories.

SINGURA REVISTĂ POLICROMĂ PE HÂRTIE LUCIOASĂ
CU TEMATICĂ AGRICOLĂ

спецпроект

2012Eжедневник 
агронома

Осень 2017Сельскохозяйственный журнал 1 Ноябрь - Декабрь 2017 № 11-12(85-86)Сельскохозяйственный журнал 19 771857 056908 41011

 Новый сорт винограда 
молдавской селекции 

Кодринский

Проектирование 
экологических ферм

Новшества в работе 
с поденщиками

Субсидии аграриям 
выросли на 20%

Ноябрь - Декабрь
11-12 (85-86) 2017

PROIECTUL ”LIVADA MOLDOVEI”

str. Calea Basarabiei 18, etajul 2
MD-2023 Chișinău, Republica Moldova

tel.:+ 373 22 26-09-03 - Departamentul de Creditare/Leasing 
tel.:+ 373 22 22 26-09-05 - Departamentul Financiar/M&E 

tel.:+ 373 22 22 26-09-06 - Departamentul Achiziții
e-mail: office@winemoldova.md 

URL: www.livada-moldovei.md

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” Guvernul Republicii Mol-
dova investește în reabilitarea sectorului Horticol 120 milioane 
Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană de In-
vestiţii. Proiectul va fi implementat de către Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului până în anul 2021.
Proiectul urmărește facilitarea și crearea condiţiilor favorabile 
pentru restructurarea lanţului valoric al sectorului horticol din Re-
publica Moldova.
Banii sunt investiţi în tehnologizarea și mecanizarea proceselor 
de producere primară în horticultură, dotarea cu sisteme de iri-

gare și antigrindină, modernizarea proceselor de procesare, dar 
și diversificarea pieţelor de desfacere pentru fructele moldove-
nești.
Beneficiarii potenţiali ai proiectului sunt peste 300 de agenţi 
economici care activează în domeniul horticol și peste 52 mii de 
gospodării ţărănești. Instituţiile de învăţământ și de cercetare în 
domeniul horticol vor fi modernizate în vederea ajustării la stan-
dardele internaţionale de calitate.

“Livada Moldovei”
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str. Calea Basarabiei 26/7 
MD 2024 Chișinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22/ 855-707 
fax: +373 22/ 24-47-24 
GSM: +737 69/ 504-164 
E-mail: info@mmcomert.md 
URL: http://mmcomert.md/ 

M&M COMERT S.R.L.

Compania ENDRESS este lider pe piața eu-
ropeană în domeniul proiectării, producerii 
și comercializării generatoarelor electrice. 
Datorită experienței de peste 100 de ani, 
ENDRESS  garantează cel mai înalt nivel de 
calitate și fiabilitate. Cu o gamă de puteri 
de până la 2000 kVA, generatoarele EN-
DRESS pot fi folosite în orice aplicații din 
domeniul agroindustrial: ferme, crescătorii, 
depozite frigorifice, uzine de vinificaţie, uzi-
ne de prelucrare a fructelor, transportarea 
produselor agricole ș.a

ENDRESS is the leader of the Europe-
an market in the design, production and 
marketing of power generators. With over 
100 years of experience, ENDRESS guar-
antees the highest level of quality and re-
liability. With a power range of up to 2000 
kVA, ENDRESS generators can be used 
in any agro-industrial applications: farms, 
livestock farms, cold stores, winemaking 
plants, fruit processing plants, agricultural 
products transportation and more

MADARA AGRO LTD

Bulgaria, Shumen 9700
Blvd. Madara № 1

tel.: +359 54 857 264
GSM: +359 885 85 77 94 

e-mail:  agrooffice@madaragroup.com
URL: www.madaraagro.com

MADARA AGRO este cel mai mare producător de utilaje agrico-
le în Bulgaria.  Compania are experiență în producerea a peste 
80 de tipuri de utilaje agricole în 30 de grupuri de produse, la 
standarde mondiale.  Avantajul companiei este facilitățile sale 
de producție și controlul calității, o gamă largă de produse, 
tehnologii moderne. MADARA AGRO produce mașini agricole, 
cum ar fi grape cu discuri, cultivatoare, tocătoare, scarificatoare, 
pluguri, tăvălugi, mașini de împrăștiat îngrășăminte, buncăre de 
cereale, remorci în vrac, cisterne de apă și azot lichid, semănă-
toare și altele.

MADARA AGRO is the largest producer of agricultural machinery 
in Bulgaria. The company has rich experience in manufacturing 
over 80 types of agricultural machinery in 30 product groups, at 
world standards. The company’s advantage is their own produc-
tion facilities and quality control, a wide range of products, and 
modern technologies. MADARA AGRO manufactures agricultural 
machinery such as disc harrows, cultivators, shredders, scarifiers, 
ploughs, rollers, fertilizer spreaders, grain bunkers, bulk trailers, 
water and liquid nitrogen tanks, seed drills and others.
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tel.: +373 60 300 411
http://www.bigboy.md

MĂRCULEȘTI COMBI  S.A.

MĂRCULEȘTI COMBI și marca comercială BIG BOY prezintă o 
linie nouă de concentrate vitamino-minerale și nutreţuri combi-
nate, complet balansate, destinate creșterii animalelor, păsărilor, 
peștilor de toate tipurile și grupele de vârstă. Produsele noastre 
corespund standardelor și cerinţelor europene, sunt de o calitate 
înaltă, la preţuri accesibile.
Fă alegerea corectă! Optează pentru produsele BIG BOY! 

MARCULESTI COMBI and the BIG BOY trade mark present a 
new line of vitamins-minerals concentrates and fully-balanced, 
high-quality fodder for livestock, poultry, fish of all types and age 
groups. Our products meet European standards and require-
ments, are of high quality, at affordable prices.Make the right 
choice! Select the BIG BOY products!

MARCA COMERCIALĂ BIG BOY

BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.

Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agri-
cultură, creată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 60 din 4 februarie 2010, este un organ 
administratiatea acestora de a beneficia 
de fonduri din partea statului, conform 
procedurilor și regulamentelor stabilite; c) 
creează și menţine Registrul exploataţiilor 
agricole; d) operează sistemul de control 
intern în scopul asigurării corectitudinii 
procedurilor și sistemelor aplicate, precum 
și performanţei actuale a acestora.

Studio Extra Beauty offers services in hair 
extension and body piercing. All types of 
natural hair extensions - hot, cold, tape, 
tresses, wigs, ponytails, buying and selling 
hair, extension tools. Trainings. All kinds of 
body piercing. Piercing instruments (guns, 
clips, medical earrings). Trainings. The Sa-
lon Extra Beauty offers services in: nail ex-
tension; eyelash extension; hair extension; 
manicure; pedicure; haircuts and styling; 
hair straightening; solarium; tattoo.
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str. Pandurilor, nr. 74
545300, Reghin, jud. Mureș, România
tel.: +40 365 450 002
fax: +40 377 101 432

GSM: +40 744 370 327
e-mail: office@maviprod.ro
URL: www.maviprod.ro

MAVIPROD S.R.L.

In calitate de distribuitor oficial Perkins în Republica Moldova vă oferim o gamă 
largă de motoare, piese de schimb și servicii de mentenanță.

As the official distributor of Perkins in the  Republic of Moldova, we are offering 
you a wide range of engines, spare parts and service.

I.S. INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ MECAGRO

str. M. Costm, 7
MD-2068 Chişinгu. Republica Moldova

Tel: +373 22/49-21-31; 43-86-38:43-04-18
Fax     +373 22/ 49-21 -31 ; 47-36-98                                                                                                                                         

         E-maоl:   icmea_mecagro@yahoo.com 
URL : www.agriculture.md/mecagro

Institutul de Tegnică Agricolă MECAGRO elaborează documen-
te de politici privind dezvoltarea mecanizării sectorului agroa-
limentar și utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice, efectuează 
cercetări științifice și proiectări tehnologice, elaborează tehno-
logii și mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar, pentru 
producerea și utilizarea surselor regenerabile de energie.

The Institute of Agricultural technique MECAGRO elaborates the 
documents and policies for the development of mechanized ag-
ricultural sector and efficient use of technical means, conducts 
scientific research and executes technologic designs, develops 
technologies and technical means for the agricultural sector, for 
the production and use of renewable energy.
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str. Uzinelor 11/1, Chişinău, 
Republica Moldova
e-mail: sales@metancor.md
URL: www.metancor.md 

tel.: +373 22 42 24 45; 42 24 46
+373 68 679 190
+373 68 679 299 Viber

METANCOR-COM S.R.L.

Compania METANCOR-COM - furnizor de frunte din Republica 
Moldova de produse de oţel inoxidabil și metale neferoase, în 
stoc și la comandă: 
Oțel inoxidabil: table și rulouri; bare pătrate, rotunde, hexgona-
le; țevi rotunde; țevi rotunde sudate; țevi pătrate, rectangulare; 
plasă; profile; platbenzi. Аluminiu. Мetale neferoase. Materiale 
de sudură: sârmă; pastă pentru decapare; electrozi; butoaie, 
vase, căzi, cisterne, aparate pentru țuică, bidoane, robinete, ca-
pace, garnitură de etanșare.
Gama de POMPE (Ebara) centrifuge, submersibile, de circulaţie, 
multietajate, pentru ape uzate, drenaj, puțuri. Fitinguri: robineți, 
flanșe, racorduri, toate din inox și altele.
Furtunuri: pentru apă, ulei, de aspiraţie, aer, băuturi și alimente, 
acizi și substanţe chimice, gaze.

METANCOR-COM is a leading supplier of products in stainless 
steel and non-ferrous metals in Moldova, stock and custom: 
stainless steel: sheets and rolls; bars: square, round, hexago-
nal; round pipes; welded round pipes; square and rectangu-
lar pipes; mesh; profiles; plate bands. Aluminium. Non-ferrous 
metals. Welding materials: wire; paste for pickling; electrodes; 
barrels, pots, tubs, tanks, tongs, cans, taps, caps, sealing gaskets. 
A wide range of PUMPS (Ebara) - centrifugal, submersible, circu-
lating, multi-level, for wastewater, drainage, wells. Fittings: fau-
cet, flanges, fittings, all stainless steel and others. 
Hoses: for water, oil, suction, air, beverages and food, acids and 
chemicals, gas. 

I.C.S. MICROINVEST S.R.L. 

bd. Renașterii Naționale nr. 12
MD–2024 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 20 01 32
fax: +373 22 25 00 21

Suntem un partener de încredere pentru afacerile mici din Mol-
dova, oferind finanțare flexibilă și la timp. Apreciem clienții care 
doresc să-și construiască o viață mai bună și suntem deschiși să 
susținem oamenii din Moldova în obținerea unui standard mai 
înalt al vieții. Vă oferim costuri transparente și declarate, iar în si-
tuația în care observăm că nu veți putea achita suma solicitată vă 
informăm deschis. Creditarea responsabilă este factorul de deci-
zie în încheierea unui parteneriat cu clienții noștri. 

Agricultura joacă un rol foarte important în economia Republicii 
Moldova și, datorită experienței și tehnologiei de analiză finan-
ciară stabilită, lucrăm intensiv cu domeniul dat și îl finanțăm res-
ponsabil, ținând cont de specificul și sezonalitatea afacerii. Acor-
dăm o atenție deosebită agricultorilor, care constituie circa 40% 
din portofoliul Microinvest. Investim fiecare al 3-lea leu pentru 
susținerea sectorului agricol.  
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bd. Alexandru cel Bun 10, or Ialoveni, 
Republica Moldova
GSM: +373 69 101 994
GSM: +373 69 15 89 31

e-mail: ganencos@mail.ru;
capatina.ina@gmail.com 
Facebook: MoBerry

MOBERRY C. Î. 

Cooperativa de întreprinzători MOBERRY este un producător și 
procesator local de fructe și pomușoare. 
Produsele cooperativei sunt: dulceața din cireșe amare, agrișe, 
josta, aronia nero. 
Trei dulcețuri din colecția de iarnă: de dovleac cu portocală și 
scorțișoară, dovleac cu lămâie și semințe de dovleac și de gutui 
cu ghimbir și miere de albini. 
Ofertăm: aronia nero deshidratată; coctailuri, compoturi; fructe-
le uscate; mixuri de fructe uscate; prune deshidratate fără fum 
umplute cu stafide sau migdale.
Un produs deosebit este PELTEAUA din fructe și pomușoare, 
fără zahăr, conservanți, 100% naturală.

MOBERRY is a local producer and processor of fruit and berries.
The products of our cooperative are: jam -  bitter cherries, chick-
peas, jostaberry, black chokeberry.
Three jams in the winter collection: pumpkin with orange and 
cinnamon, pumpkin with lemon and pumpkin seeds, and quince 
with ginger and honey.
We offer: dehydrated aronia nero (black chokeberry); cocktails, 
compotes; dried fruit; dry fruit mixes; dehydrated plums with rai-
sins or almonds.
A special product is the JELLY of fruits and berries, sugar-free, no 
preservatives, 100% natural.

MODERN DFSA S.R.L.

str. A. Mateevici 27/1, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69 10 55 51
GSM: +373 79 54 81 23

e-mail: mdfsamoldova@gmail.com
URL:  www.modern-dfsa.com

GEA Farm Technologies (Germania) - lider mondial în produ-
cerea camerelor de muls, frigiderelor pentru lapte, echipamen-
telor pentru grajduri (cușete, sisteme evacuare bălegar, produse 
de igienă, soft de management al fermelor, utilaj de mixare și 
distribuție furaje în grajduri).
Farmet (Cehia) - utilaj tehnologic de prelucrare a plantelor olea-
ginoase, linii de extrudare umedă și uscată, utilaj de extragere a 
uleiului vegetal din floarea soarelui, rapiță, soia, in, seminte de 
struguri, mac etc.)
Schaap Agroholand (Olanda) -  lider mondial în selecția și ex-
portul de vaci Holstein Friesian.
Micron Bio-Systems (SUA) - aditivi alimentari pentru pui, porci, 
vaci, oi și capre, cu acțiune benefică asupra sistemelor digestive 
la animale, managementul micotoxinelor, stimularea performan-
țelor de creștere și stimularea imunității. Totodată, compania 
produce bioconservanți pentru păstrarea corectă a furajelor în 
gropi furajere.

GEA Farm Technologies (Germany) - World leader in the pro-
duction of milking chambers, dairy refrigerators, shed equipment 
(cuvettes, manure disposal systems, hygiene products, farm man-
agement software, mixing and distribution equipment for sta-
bles).
Farmet (Czech Republic) - technological equipment for process-
ing oil plants, wet and dry extrusion lines, equipment for vege-
table oil extraction from sunflower, rape, soybeans, grape seeds, 
poppies etc.)
Schaap Agroholand (Netherlands) - Dutch company, world 
leader in the selection and export of Holstein Friesian cows.
Micron Bio-Systems (USA) - food additives for chickens, pigs, 
cows, sheep and goats, beneficial effects on animal digestive 
systems, mycotoxin management, stimulation of growth perfor-
mance and stimulation of immunity. At the same time, the com-
pany manufactures bio conservants for proper feed storage in 
forage pits.
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str. Industrială,4
MD-3100 or. Bălți, Republica Moldova, 
tel.: +373 231 8-87-00; 8-87-11
fax: +373 231 8-87-10; 8-87-05

e-mail: agroteh@moldagrotehnica.md
URL: www.moldagrotehnica.md 

MOLDAGROTEHNICA S.A.

Direcția de bussines a companiei este dezvoltarea, producerea 
și comerțul cu mașini agricole, cazane pe biomasă și piese de 
schimb.
Produsele de bază: semănători, combinatoare, pluguri reversibi-
le, scarificatoare, grape cu disc, cultivatoare, cazane pe bioama-
să. Ciclul de producere al companiei este unul complex, de la 
semifabricate până la produsele finite. 
Produsele companiei sunt comercializate atât pe piața internă, 
cât și pe cea externă. Cota exportului anual constituie aproxima-
tiv 50% din întregul volum de vânzări. Compania exportă în așa 
țări, cum ar fi: România, Ungaria, Germania, Olanda, Italia, Ucrai-
na și Rusia.   

The main direction of company’s activity is the development, 
production and trade of agricultural machinery, biomass heaters 
and spare parts.
Basic products: seeders, combine harvesters, reversible plows, 
scarifiers, disc harrows, cultivators, bio-boilers.
The company’s production cycle is complex, ranging from 
semi-finished to finished products.
The company’s products are marketed both domestically and 
externally. The annual export quota accounts for approximate-
ly 50% of the total sales volume. The company exports to such 
countries as Romania, Hungary, Germany, Holland, Italy, Ukraine 
and Russia.

NATVEX-COM S.R.L. / AUTOPLANET

str. Mesager, 11
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova

URL: autoplanet.md
Tel.: +373 22/ 876-555
Fax: +373 22/ 876-554

GSM: +373 78/ 76-55-55
E-mail: info@autoplanet.md

AUTOPLANET este Importator / Distribuitor oficial de anvelo-
pe pentru utilaje agricole, industriale, camioane, autoturisme - 
OZKA, OTANI, PETLAS, STARMAXX, ACHILLES.
Pentru anvelopele comercializate oferim garanții, servicii de li-
vrare, montare și echilibrare. 
Suntem partenerul de încredere, care posedă competența, forța 
și experiența necesară pentru a răspunde cerințelor complexe 
ale clienților. 

AUTOPLANET is the official importer / distributor of tires for agri-
cultural machinery, industrial trucks, and cars - OZKA, OTANI, PET-
LAS, STARMAXX, ACHILLES. 
We provide a guarantee for the sold tires; we ensure delivery, in-
stallation and balancing. We are a reliable partner, offering com-
petence, strength and experience to meet the most diverse re-
quirements of our customers.
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s. Horești, r-nul Ialoveni
GSM: +373 611 46 083
E-mail: nucservis@gmail.com

NUCMIGDAL

NUCMIGDAL este o pepinieră inovatoare, cu o infrastructu-
ră dezvoltată. În prezent, producem și comercializăm mate-
rial săditor de nuc, cultivat în ghivece nutritive. Astfel, puieții 
de nuc se plantează cu o cantitate de 6-7 kg de sol, înrădă-
cinându-se 100 %. Creșterea anuală nu se scurtează. Deci, 
coroana se obține cu un an mai devreme, având un lemn 
sănătos și bine maturat.

NUCMIGDAL is an innovative nursery with a developed 
infrastructure. Currently, we produce and sell walnut seed-
lings, grown in pots with a nutrient medium. Thus, walnut 
seedlings are planted with 6-7 kg of soil, rooting at 100%. 
Annual growth is not shortened. The crown is formed a year 
earlier, with a healthy and well-matured wood.

MATERIAL SĂDITOR DE NUC ÎN GHIVECE NUTRITIVE /
WALNUTS PLANTING MATERIAL IN POTS WITH NUTRIENTS

OGUZENERGY S.R.L.

str. Calea Ieșilor 10 MD 2069
Chișinău, Republica Moldova 

str. Bolgarscaia 87 MD 
6101 Ceadâr-Lunga,
Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 740-270 
GSM : +37367/ 555-033 

E-mail: sales@soler.md 
URL : www.soler.md

Compania dezvoltă și promovează surse alternative de energie 
în Moldova. Utilizarea energiei gratuite și ecologice, generată de 
către Soler are multe avantaje. Soler este ecologic. Cu Soler eco-
nomisiți energie pentru încălzirea apei și vă puteți spori confortul 
adăugând plus valoare semnificativă afacerii sau casei dumnea-
voastră. Fără costuri mari pentru construcții speciale, Soler poate 
fi instalat pe acoperișul clădirii sau montat ca unitate de sinestă-
tătoare. Având performanță sporită, în mai puțin de jumătate de 
an de exploatare vă veți recupera investițiile. Deci, este o achiziție 
rentabilă și primul pas spre micșorarea cheltuielilor.

The company develops and promotes alternative energy sourc-
es in Moldova. The use of free and ecological energy generated 
by Soler has many advantages. Soler is environmentally friend-
ly. With Soler you save energy for water heating and you can in-
crease your comfort by adding extra value to your business or 
home. Without large construction costs, Soler can be installed on 
the roof of the building or fitted as a stand-alone unit. With im-
proved performance, in less than half a year of exploitation, you 
will recover your investments. So it’s a cost-effective acquisition 
and the first step towards reducing your expenses.
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Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 67/ 44-10-42
GSM : +373 67/ 44-10-41
e-mail: omnibus-md@yandex.ru 

REVISTA OMNIBUS

Revista OMNIBUS a apărut pe piața media în anul 1992. Are pes-
te 2 mii de abonați în Moldova, Ucraina, Rusia. La Geneva, orga-
nizația independentă BID (Business Initiative Directions, cu sediul 
la Madrid) i-a acordat revisteI Premiul Internațional de Calitate și 
Perfecțiune în activitate.

The OMNIBUS magazine appeared on the media market in 
1992. It has over 2,000 subscribers in Moldova, Ukraine, Russia. 
In Geneva, the independent business organization BID (Busi-
ness Initiative Directions, headquartered in Madrid) awarded the 
magazine the International Quality and Perfection Prize.

OPTIGÉP GÉPGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Vésztői út 1/1
5630 Békés, Hyngary

tel.: 0036 66 411-833 f
fax: 0036 66 411-045

e-mail: optigep@mail.datanet.hu
www.optigep.hu

Producție mașini agricole, comercializare.
Echipamente pentru recoltat floarea soarelui OptiSun și PSM.
Echipamente pentru recoltat porumb OptiCorn și OptiCorn Pre-
mium.
Cărucior pentru transport echipamente OptiTrans.
Mașină pentru colectarea și încărcarea cerealelor Opti-Rak 
150/M.  

Manufacture and trade in farm equipment. 
Equipment for sunflower harvesting OptiSun and PSM.
Equipment for corn harvesting OptiCorn and OptiCorn Premium.
Header transporter OptiTrans.
Mounted grain pick-up and loader Opti-Rak 150/M.
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șos. Chișinăului 1
MD 3701 or. Strășeni, R. Moldova
GSM: +373 698 98 987 - director
GSM: +373 698 98 123 - marketing 
department 
GSM: +373 698 98 800 - technical 
department 

GSM: +373 698 98 772 - spare parts 
department
GSM: +373 698 98 755 - accounting 
department
URL: www.Tractoare.md

OZONTEH IMPEX S.R.L.

Mașinile agricole oferite de compania Ozonteh IMPEX s.r.l. a 
devenit un ajutor de neînlocuit în munca multor agricultori din 
Republica Moldova.
Ne deosebim prin soluțiile agricole oferite atât gospodăriilor 
mari de fermieri, cât și celor mici. Specialiștii nostri oferă con-
sultații și solutii optime individuale fiecarui agricultor la prețuri 
rezonabile!

Agricultural equipment supplied by Ozonteh IMPEX s.r.l. has 
become an irreplaceable help in the work of many Moldovan 
farmers. 
We are distinguished by the agricultural solutions offered to both 
large and small farming households. Our specialists offer consul-
tations and optimal solutions to all farmers at reasonable prices!

I.C.S. PETRUZALEK S.R.L.

str. Pădurii, 36 
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova

tel.: +373 22/ 63-96-66 
fax: +373 22/ 63-96-66 

GSM: +373 69/ 37-61-56 
e-mail: tudor.melnic@petruzalek.md 

URL: www.petruzalek.md

Compania este lider pe piaţa moldovenească de utilaje pentru 
producerea ambalajului și a materialelor pentru industria alimen-
tară, dar și a mașinilor pentru prelucrarea cărnii, fructelor, legu-
melor și felierea pâinii. Domeniile de activitate: • comercializarea 
utilajului: - ambalare în folie stretch; - ambalare în folie termo-
contractibilă; - ambalaj flow-pack; - ambalare în mediu cu gaze 
(MAP); - ambalare în vacuum; - prelucrarea și tranșarea cărnii; 
- felierea pâinii; - procesarea fructelor și legumelor; • comercia-
lizarea materialelor de ambalare; • deservire pe întreg teritoriul 
Moldovei; • livrarea produselor pe întreg teritoriul ţării.

The company is one of the leaders on the national market of 
packing equipment and materials for the food-processing in-
dustry, dealing also in equipment for meat, vegetables and fruit 
processing and bread cutting. Fields of activity: • Sale of equip-
ment: - Packing in stretch-film; - Packing in shrink-wrap; - Flow-
pack packing; - Packing in modified atmosphere (МАР); - Vac-
uum packing; - Meat processing and cutting; - Bread cutting; 
- Vegetables and fruit processing; • Sale of packaging materials; 
• Service throughout Moldova; • Free delivery of goods to any 
point of the country.
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MD-5822 s. Inesti, r-nul Telenești, 
Republica Moldova
GSM: +373 69 175 799
fax: +373 22 22 76 98

e-mail: pomul.regal@gmail.com
URL: www.pomulregal.com

POMUL REGAL S.R.L. 

POMUL REGAL este producător (pepinieră de nuci), importa-
tor și distribuitor de puieți de nuc de soiurile Chandler, Fernor, 
Franquette și Fernette, care sunt comercializate la un preț atrac-
tiv pe piața din Republica Moldova. De asemenea, producem 
și portaltoi de nuc. La moment, compania deține plantații de 
nuc pe o suprafață de 164 ha, cu peste 33 mii de pomi. Prestăm 
servicii de consultanță și plantare a livezilor de nuc.

POMUL REGAL is a producer (walnut nursery), an importer and 
distributor of walnut tree saplings of Chandler, Fernor, Fran-
quette and Fernette varieties, marketed at an attractive price on 
the Moldovan market. We also produce walnut rootstock. Pres-
ently, the company owns 164 ha of walnut orchards with more 
than 33 thousands trees. We also provide consultancy and plant-
ing services for walnut orchards.

INSTITUTUL  DE FITOTEHNIE PORUMBENI

MD-4834, s. Pașcani, r-l Criuleni, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 24 55 71; 24 10 07

e-mail: ifporumbeni@rambler.ru; 
www.porumbeni.md

Obiectivele principale ale IF PORUMBENI sunt: crearea 
hibrizilor de porumb competitivi din diferite grupe de 
precocitate și direcţii de utilizare; perfecționarea tehno-
logiilor de cultivare, menținerea fertilității solului, pro-
ducerea semințelor de categorii biologice superioare 
pentru Moldova și pentru export, controlul calității se-
mințelor hibride și a formelor parentale. Rezultatul ac-
tivității este menținerea cotei de cultivare cu hibrizi de 
porumb autohtoni la nivel de 70% în Moldova și expor-
tul a 3-5 mii tone de seminţe hibride anual. 

The main objectives of IPh PORUMBENI are: develop-
ment of competitive maize hybrids in different groups 
of precocity and use; improvement of cultivation tech-
nologies, preserving soil fertility, production of seeds 
in highest biologic categories for Moldova and for ex-
port,  control of the quality of hybrid seeds and parental 
forms. The result of this activity is the quota of native 
maize hybrids at the level of 70% in Moldova and the 
export of 3-5 thousand tons of hybrids per year.
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str. Miron Costin 10, of. 37
Chișinău, Republica Moldova 
tel./fax: +373 22 622 858
GSM: +373 79 329 000

GSM: +373 78 935 358 
e-mail: info@proagriculturadurabila.md
URL: www.proagriculturadurabila.md 

PRO AGRICULTURA DURABILĂ S.R.L. 

Compania Pro Agricultura Durabilă furnizează servicii și tehnică 
pentru o agricultură performantă, fiind unul dintre cei mai mari 
importatori de tehnică agricolă nouă și la mâna a doua (parte-
neri autorizați din Germania) din Republica Moldova. Numele 
Pro Agricultura Durabilă a devenit asociat îndeaproape cu John 
Deere, Kubota, Case IH, Claas și mulți alți producători de frunte 
în domeniul agriculturii.
Valorile companiei noastre sunt: profesionalism, loialitate, con-
secvență,  calitate, respect. Toate acestea ne poziționează în 
fruntea furnizorilor de tehnică și utilaje agricole din Republica 
Moldova!

The company Pro Sustainable Agriculture provides services and 
technology for performing agriculture, being one of the largest 
in Moldova importers of new and second-hand agricultural tech-
nology (authorized partners from Germany). The name Pro Sus-
tainable Agriculture has become closely associated with John 
Deere, Kubota, Case IH, Claas and many other leading manufac-
turers in the field of agriculture.
The values of our company are: professionalism, loyalty, consist-
ency, quality, respect. All of this places us at the forefront of the 
suppliers of agricultural machinery and equipment in Moldova.

PROFISECURITY

str. Uzinelor 2, 
or. Chișinău, Republica Moldova 

GSM: +373 62 123 000
e-mail: info@ps.md

URL: www.ps.md

ProfiSecurity - proiectăm și implimentăm sisteme de suprave-
ghere pentru a proteja afacerile dvs.!
• instalarea sistemelor de supraveghere video - servicii de cea 
mai inaltă calitate, de diversă complexitate
• realizarea celor mai complexe proiecte
• termeni restrânsi de livrare, instalare și conectare a sistemelor 
de supraveghere video
• reacționare rapidă la orice solicitare a clienților noștri
• garanție - 2 ani la tot echipamentul instalat de noi
• instruirea personalului în domeniul funcționării sistemelor de 
supraveghere video instalate.

ProfiSecurity - We design and implement surveillance systems to 
protect your business!
• installation of highest quality  video surveillance systems of var-
ious complexity
• implementing the most complex projects
• short terms of delivery, installation and connection of video sur-
veillance systems
• prompt reaction to any request from our clients
• 2 years warranty on all equipment installed by us
• training the personnel working with the installed video surveil-
lance systems. 

C 100   M 35  Y 0   K  0

C 0   M 0  Y 0   K  75

C 0   M 0  Y 0   K  100

FONT / ШРИФТ Impact
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str. Independencei 6/1, ap.302, Chișinău, 
Republica Moldova
tel./fax: +373 22 77 89 63 
GSM: +373 69 505 061
GSM: +373 79 508 505

Skype: iuriiprosperitas 
e-mail: prosperitas68@yandex.ru
http://prosperitas.ucoz.ru (по беседкам)
http://prosperitas-dom.ucoz.ru (по домам)
https://www.facebook.com/besedka.md

PROSPERITAS S.R.L.

Agnitio est prosperitas - Succesul aduce prosperitate. Prezenta-
rea capodoperelor, eșantionul “Sky High” în dezvoltarea și pro-
ducţia formelor arhitecturale mici din lemn (terase, foișoare, mo-
bilier de grădină, fântâni, poduri, leagăne, barbecue, elemente 
de decor...).

Agnitio est prosperitas - Success gives rise to prosperity. We 
present you some masterpieces - “Sky High” samples in the de-
sign and production of small architectural forms made of wood 
(terraces, garden furniture, summer and garden houses, outdoor 
furniture, wells, bridges, swings, pergolas, barbecues, decorative 
accessories).

RABOTA.MD

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova

      GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md, 

   URL: www.rabota.md

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor 
vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de persoane vi-
zitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu inițiativă, 
întreprinzători, care tind spre dezvoltare profesională, creșterea 
veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu 
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chișinău 
și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, selectați pos-
turile care vă interesează, abonați-vă la newsletter și obțineți cele 
mai proaspete posturi vacante la price ora ă oriunde v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and re-
cruitment. Every day more than 25 000 people visit the site. The 
audience of the site is constituted of enterprising people, striving 
for professional development, revenue growth and realization of 
their potential. 

The new mobile application from Rabota. md will promptly inform 
you about the appearance of new vacancies in Chisinau and Mol-
dova! Download the application on your phone, select the posts 
you are interested in, subscribe to the newsletter and get the lat-
est vacancies anytime and anywhere!
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str. Calea Orheiului 112
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 81 88 11
URL: www.4roti.md

ROADSTONE S.R.L.

Roadstone este o marcă comercială, parte a unei corporații mari 
coreene, unul dintre cei mai mari producători de pneuri din 
Asia, care exportă peste 80% din produsele sale în mai mult de 
140 de țări. Anvelopele sunt fabricate numai din cauciuc natural 
cu aditivi care reduc rezistența la rulare.
ROADSTONE / Nexen Tire livrează anvelope OE pe conveierele 
celor mai mari producători de automobile din întreaga lume, 
cum ar fi:  Volkswagen, Fiat, Ram, Seat, Renault, Dacia, Mitsu-
bishi, Škoda, Suzuki, Daimler, Chevrolet, Hyundai, KIA.

Roadstone - a trademark, part of an important Korean corpora-
tion, one of the largest Asian tire manufacturers, exporting over 
80% of products to more than 140 countries. Tires are manufac-
tured only from natural rubber with additives reducing rolling 
resistance. 
ROADSTONE / Nexen Tire delivers OE tires on the conveyors of 
the largest automakers around the world, such as: Volkswagen, 
Fiat, Ram, Seat, Renault, Dacia, Mitsubishi, Škoda, Suzuki, Daim-
ler, Chevrolet, Hyundai, KIA.

S. URITU I.I.

str. 31 August, 1 MD4801 Criuleni, Republica Moldova
tel.: +373 248/ 22-5-78
fax: +373 248/ 55-5-55

GSM: +373 69/ 12-42-13
e-mail: seminte@seminte.info

URL: www.seminte.info

PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR DE LEGUME.

PRODUCTION AND TRADE IN SEEDS OF VEGETABLES.
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MD-4835 s. Ratuş r-nul Criuleni,
Republica Moldova 
tel.: +373 248 73 487 
fax : +373 248 3 53 42 

GSM: +373 69 24 17 37 
GSM: +373 68 00 39 21 
e-mail: vasile.spinei.md@gmail.com

SEMAS

Creștem răsaduri de legume (ardei, vinete, gogoșari, tomate, pe-
peni verzi, pepeni galbeni, castraveți, bostănei etc.), tomate - Mer-
curii F1, Primadona F1, Neptun F1, Tolstoi F1, Cristal F1, Hardi F1 
ș.a., castraveți - Acord F1, Selcuncic F1, Rodnicioc F1.
Semințe de legume locale pentru comercializare: TOMATE: deter-
minante timpurii cu fructul sferic (Primula, Zagadca, Sanica, Mihae-
la), determinante medii și tardive cu fructul sferic (Fachel, Spartac, 
Balada, Viteazi, Djina), determinante și tardive cu fructul alungit 
(Laguna, RioGrande, Missouri, Amulet), indeterminante (Dicaea 
Roza, Raiscoe Naslajdenie, Inima Boului, Ruslan); CASTRAVEȚI: 
Rodnicioc F1: patenocarpici (Scelcuncic F1, AcordF1), ARDEI: Po-
daroc Moldovi, Bogatiri, Victoria, Atlant, Poliot, Cornul caprei, Iute; 
GOGOȘARI: Rubinovii, Excelent, Schif; DOVLECEI: Iubileinaea 70, 
Ciarodeica/Lenuta F1; VINETE: Almaz, Nadir; VARZĂ (Zavadovs-
caea, Golden Acre); PEPENNI VERZI (Sugar Babi, Crimson Sweet, 
Charleston Grai,Jubilee); PEPENI GALBENI: Pridnestrovschii; LU-
CERNĂ, FLOAREA SOARELUI.

We grow vegetable seedlings (peppers, eggplants, tomatoes, wa-
termelons, cucumbers, zucchini etc.).
Seeds of local vegetables for marketing: TOMATOES, CUCUM-
BERS, PEPPERS, ZUCCHINI, EGGPLANTS, WATERMELONS, AL-
FALFA, SUNFLOWERS. 

SERVMIXT-AGRO S.R.L.

str. Calea Basarabiei nr. 54
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova

URL: www.servmixt.md
Tel.: +373 22/ 12-31-90

GSM: +373 79 31 46 09 (tehnică agricolă)
E-mail: office@servmixt.md

AXION 950 îmbină forța de tracțiune masivă și capaci-
tățile utilizatorului, oferind versatilitate și performanțe 
de neegalat!
- Toate cele 400 CP disponibile în orice moment 
- Construcție autoportantă pentru stabilitate maximă
- Amploare lungă și distribuție echilibrată a greutății
- Cabină inovatoare cu 4 stâlpi 
- Pârghia de comandă CMOTION cu noțiunea de ope-
rare nouă 
- TELEMATICS

AXION 950 combines massive pulling power and user 
capabilities, delivering unparalleled versatility and per-
formance!
- All 400 hp available at any time
- Self-supporting construction for maximum stability
 - Long amplitude and balanced weight distribution- In-
novative 4-pillar cabin
- The CMOTION command lever with the notion of new 
operation
- TELEMATICS
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str. Decebal 126
Bălți, Republica Moldova
tel.: +373 231 3 99 23
fax: +373 231 3 55 85
GSM: +373 69 10 20 53
e-mail: sipus@yandex.ru

SIPUȘ S.R.L.

Compania SIPUȘ are ca gen de activitate lucrarea terenurilor 
agricole, prestează servicii de recoltare a cerealelor, sfeclei de 
zahăr cu combine de generaţie nouă, de producție europeană.
Vindem tehnică agricolă nouă și la mâna a doua.
Suntem distribuitori oficiali ai firmei CAPELLO (Italia) - producă-
toare de hedere de recoltat porumb și floarea soarelui.

The main activity of  SIPUS is the work of agricultural land, ser-
vices for harvesting grain and sugar beet with combines of the 
latest generation, manufactured in Europe.
We sell new and second-hand agricultural equipment.
We are the official distributors of CAPELLO (Italy) – manufacturer 
of  harvesting headers for corn and sunflower.

SLOVINA S.R.L. 

str. Albișoara 82/8 
Chișinău, Republica Moldova 

tel.: +373 22/ 62-30-55; 62-30-51 
fax : +373 22/ 62-30-55; 62-30-51 

GSM : +373 69/ 16-82-39

SLOVINA este reprezentant oficial al companiilor CALDERONI, 
VULCANO și TANEZINI (Italia) cu o experiență de peste 45 de 
ani, lideri în elaborarea și construcţia mașinilor agricole pentru 
lucrări ecologic curate de prelucrare a solului în vii și livezi. CAL-
DERONI - producător de freze, solicitate în Moldova. La moment 
lucrează peste 140 de freze în toate colţurile republicii. VULCA-
NO - producător de utilaje de prelucrare a plantelor - stropitori 
livadă, inclusiv de nuci, deferite tipuri de erbicidări. TANESINI 
- producător de tehnică de prelucrat viile.

SLOVINA is the official representative of CALDERONI, VULCANO 
and TANEZINI (Italy), companies with an experience of over 45 
years, leaders in the design and construction of agricultural ma-
chinery for ecologically clean tillage in vineyards and orchards, 
namely processing in rows and between rows. CALDERONI is the 
manufacturer of milling equipment, required by farmers in Mol-
dova. Currently, over 140 Calderoni mills are working in all regions 
of the country. VULCANO is the manufacturer of plant processing 
equipment - sprayers for orchards, including nuts plantations, and 
various types of herbiciding.  TANESINI is the manufacturer of ma-
chinery for vineyards work.
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str. Națională 10, or. Ungheni 
str. Mihai Eminescu 73, et.II, or. Călărași 
bd. Iu. Gagarin 1, Chișinău 
tel.: +373 236 235 50; 236 236 50; 
244 2 64 47, 236 2 75 95

GSM: +373 677 043 43
GSM: +373 677 043 61
e-mail: info@smartcredit.md
URL: www.smartcredit.md

SMART CREDIT

SMART CREDIT a fost fondat la 5.05.2010 de că-
tre 5 experți financiari. În prezent asociați ai com-
paniei sunt 8 persoane, inclusiv 1 cetățean al Elve-
ției - toți membri ai Echipei. 
Consiliul este compus din 5 persoane cu o Expe-
riență totală de 100 de ani în microfinanțare. 
Echipa este formată din 30 de tineri cu experien-
ță în finanțe, orientați spre satisfacerea cererilor 
cliențlor noștri.
Își desfășoara activitatea în Chișinău, regiunile Un-
gheni, Călărași, Fălești și Nisporeni, oferă credite, 
asigurări și consultanță în special pentru mici an-
treprenori și persoane social dezavantajate. Slo-
ganul companiei este „Pentru o viață mai bună”. 
Împrumuturile se acordă simplu, fără dovada do-
cumentară obligatorie a veniturilor.
Destinația - comerț și afaceri în agricultură, con-
sum, reparația imobilelor, procurarea computere-
lor, a utilajului de uz casnic.
Suma creditului – de la 1000 până la 130000 lei 
fără gaj, ipotecare – până la 500000 lei.
Termenul creditului - 12-60 luni, (Ipotecare – până 
la 180 luni), garantarea împrumutului - cu 1-2 fi-
dejusori.

ORGANIZAȚIE DE MICROFINANȚARE

STUDIOUL SISTEMELOR AGRICOLE S.R.L.

str. Varlaam 65, of. 405
Chișinău, Republica Moldova 

GSM: +373 68 464 359 
e-mail: office@sasagro.com 

URL: www.sasagro.com 

Compania STUDIOUL SISTEMELOR AGRICOLE (SAS) oferă o 
abordare inovativă a managementului operațional în cadrul în-
treprinderilor agricole.
Platforma Cropio - produsul de bază al companiei, oferă fermi-
erilor control de la distanță asupra vegetației, mașinilor agricole 
și al parcelelor. Cu ajutorul dronelor, GPS-trackerelor, sondelor 
litrometrice, stațiilor meteorologice și a altor echipamente mo-
derne, compania pune la dispoziția fermierilor cele mai actuale 
date despre întreprinderile acestora.

The AGRICULTURAL SYSTEMS STUDY (SAS) provides an inno-
vative approach to operational management within agricultural 
businesses.
The Cropio platform, the company’s core product, provides farm-
ers with remote control of vegetation, agricultural machinery and 
plots. With the help of drones, GPS trackers, fuel consumption 
probes, meteorological stations and other modern equipment, 
the company provides farmers with the most up-to-date data re-
lated to their businesses.
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str. Mihai Sadoveanu 42/7
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
URL : ww.tehno-ms.md
GSM : +373 79/ 53-65-87
GSM : +373 60/ 04-34-04
E-mail: tehno_ms@mail.ru

TEHNO MS S.R.L.

GRANULATOR FURAJE 
MODEL Eurogran 150
 
 Granulatorul se folosește la procesarea cerealelor și furajelor în 
granule de dimensiuni mici, fiind foarte util în gospodarii țără-
nești. Eurogran 150 este acționat de un motor electric de 3 kW 
care asigură transmisia puterii prin 2 curele. Echipamentul de 
lucru este format din matrice și role. Rolele prezează materia 
primă, trecând-o prin găurile matricei care pot fi de 3, 4, 6 și 8 
mm. În timpul acestui proces se înregistrează o temperatură de 
60-70 grade. Astfel, granulele încălzite pot fi folosite la hrănirea 
animalelor, păsărilor de curte, peștilor.

FODDER GRANULATOR
MODEL Eurogran 150
 
Eurogran 150 is used to granulate cereals and fodder, forming 
granules of different sizes: 3, 4, 6 and 8 mm. During the gran-
ulation process the cereals and fodder are heated up to 60-70 
degrees Celsius. Thus, they can be used to feed animals, poultry, 
fish. 
 
Technical specifications: Engine power: 3.7 kW (1500 rpm); Volt-
age: 230 V, 50 Hz; Production capacity: max. 150 kg / h; Weight 
- 125 kg.

TORNUM S.R.L.

str. Piscul Răchitei, nr.11, bir. 4, sector 3
031884 Bucureşti, România 

Fax: +40 318/ 17-44-92 
GSM : +40 72/ 886-76-86 

E-mail: info@tornum.ro; ciprian@tornum.ro 
URL: www.tornum.se

TORNUM oferă soluţii complete pentru stocarea, uscarea, răci-
rea, curăţarea și gestionarea cerealelor. Vă așteptăm la standul 
Tornum pentru a vă prezenta ultimele noutăţi despre uscarea, 
răcirea și depozitarea cerealelor.

TORNUM offers complete solutions for storing, drying, cooling, 
cleaning and management of grain. We are waiting you at the 
TORNUM stand to present the latest news in this field.
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str. Calea Ieșilor 6, et.2 
MD-2069, mun.Chișinău, 
Republica Moldova
tel.: +373 22 74 76 97 
fax: +373 22 74 23 83 

GSM: +373 79 21 23 83
GSM: +373 79 20 50 34
e-mail: totalprogrup@gmail.com 
URL: totalprogrup.com

TOTAL PROTECT GRUP S.R.L.

Compania TOTAL PROTECT GRUP este lider pe piața tehnolo-
giilor moderne în construcții, oferind lucrări de termoizolare și 
fonoizolare (cu spumă poliuretanică) și hidroizolare (cu poliu-
ree), cu aplicarea ultimelor inovații tehnice și materiale perfor-
mante.

The company TOTAL PROTECT GRUP is the leader in the market 
of modern building technologies, offering services in insulating 
and soundproofing (with polyurethane foam) and waterproofing 
(with polyurethanes), applying the latest technical innovations 
and high quality materials.

FVI TRAIAN-INVEST S.R.L.

str. Grenoble, 128, MD 2048 
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 28-90-39; +373 22 27-54-00
fax: +373 22 78-88-70

e-mail: tp@ba.md ; vadim@ba.md; vb@ba.md
URL: www.ba.md

Compania FVI TRAIAN-INVEST este, la moment, unul din cei mai 
mari importatori de piese auto pe piața din Republica Moldova, 
suntem la dispozitia dvs. deja de 20 de ani. Succesul se dato-
rează exprienței acumulate de-a lungul anilor și a profesionalis-
mului echipei manageriale. În parteneriat cu furnizori cu renume 
mondial, vă oferim cea mai vastă gamă de piese auto, ce co-
resund celor mai exigente standarde europene de calitate. Din 
1997 tot mai multe companii aleg să se dezvolte alături de noi. 
Vom fi onorati să vă regăsim în printre clienţii noștri.

The company FVI TRAIAN-INVEST is currently one of the largest 
in Moldova importers of car parts, we have been at your disposal 
for 20 years. The success is due to the experience gained over 
the years and the professionalism of the management team. In 
partnership with world-renowned suppliers, we offer you the 
widest range of auto parts that meet the most demanding Euro-
pean quality standards. Since 1997, more and more companies 
have chosen to develop with us. We will be honored to meet you 
among our customers

www.ba.md

Tel.: (+373 22) 7-888-7, (+373 22) 28-90-39, (+373 22) 28-91-41, (+373 22) 28-91-44
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7,5km Veroia-Naousa to Agios Georgios
+30 23310 93344
+30 693 693 0510
info@tsesmelis.gr
www.tsesmelis.gr

TSESMELIS FRUIT & NUT NURSERY

Pepiniera Tsesmelis este specializată în producția de pomi fruc-
tiferi  - cireși, meri, piersici, nectarini, caiși, pruni, peri, gutui, 
castani, migdali și numeroși alții - și nuci. De asemenea, oferim  
servicii de școlarizare post-vânzare în tehnici de cultivare. Por-
taltoaiele noastre sunt produse in-vitro și certificate cu etichetă 
albastră. Altoaiele sunt prelevate de pe plantațiile-mamă care 
sunt, de asemenea, certificate. Exportăm anual în mai mult de 
10 țări.

Tsesmelis Nursery is specialized in the production of fruit and 
nut trees such as: Cherry, Apple, Peach, Nectarine, Apricot, Plum, 
Pear, Quince, Chestnut, Almond, Walnut, and more. We also pro-
vide a service of after sales education regarding the cultivation 
techniques. Our rootstocks are produced in-vitro and are certi-
fied with blue label. Budwoods are from mother plantations that 
are also certified. We export in more than 10 countries every year.

PEPINIERĂ DE FRUCTE ȘI NUCI TSESMELIS

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU 
IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, bir. 1303
MD 2004 Chișinău, Republica Moldova

tel. : +373 22/ 22-50-46; 21-00-56 
fax : +373 22/ 87-16-59

e-mail: office@ucipifad.md
URL: www.ucipifad.md

Obiectivul de bază al Programelor IFAD implementate în Moldo-
va este de a reduce sărăcia în zonele rurale prin crearea unor con-
diții favorabile pentru creșterea veniturilor celor mai săraci mem-
bri ai societății rurale, oferind acces la piețe, crearea de noi locuri 
de muncă și stimularea creșterii strategice a agriculturii în zonele 
rurale. Cele mai importante domenii de intervenție în cadrul pro-
gramelor IFAD sunt: acordarea de finanțare pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului, inclusiv granturi pentru tinerii antreprenori, 
dezvoltarea infrastructurii economice rurale prin acordarea de 

granturi competitive, care urmează să fie investite în construc-
ția sau reabilitarea obiectelor infrastructurii publice; dezvoltarea 
lanțurilor valorice agricole prin furnizarea de informații și de spri-
jin financiar pentru dezvoltarea acestora; promovarea tehnologii-
lor conservative de lucrare a solului; granturi pentru antreprenori 
și APL-uri pentru a spori capacitatea de adaptare la schimbările 
climatice; oferirea unei game largi de asistență tehnică (instruiri, 
consultanță, asistență la elaborarea planului de afaceri).
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str. A. Mateevici, 79 а MD-2050 com. Stăuceni, 
mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69/ 55-70-37 
GSM: +373 79/ 13-27-98

Email: gajim@mail.ru
Web: www.asociatianuciferilor.com

UNIUNEA ASOCIAȚIILOR PRODUCĂTORILOR DE 
CULTURI NUCIFERE DIN REPUBLICA MOLDOVA A.O. 

NUC DE SOIUL RUBIN 

Rubin produce nuci cu un miez de culoare naturală roșu-pur-
purie (membrana care învelește miezul are această culoare). 
Miezul are o textură ușoară și crocantă și un gust agreabil dulce. 
Are o dezvoltare destul de viguroasă și, în aparență, este foarte 
rezistent și la secetă. Aceste constatări ne fac să credem că, Ru-
bin s-ar adapta foarte bine atât în zone cu condiții aride, cât și în 
zone cu geruri puternice în timpul iernii. Densitatea de plantare 
care pare optimă pentru acest soi ar fi de 83 – 125 pomi/ha (12 
x 10m, 10 x 10m, 10 x 8m, în funcție de fertilitatea naturală a 
solului, expoziție, intenția nucicultorului). 

RUBIN WALNUT

Rubin has nuts with a kernel in natural red-purple color (the 
membrane that envelops the kernel has the same color). The ker-
nel has a crisp, light texture and a pleasant sweet taste. Rubin has 
a rather vigorous development and, apparently, is very resistant 
to drought. These findings make us think that Rubin would adapt 
very well in both arid areas and areas with strong colds during 
the winter. The planting density which is optimal for this variety 
would be 83-125 trees / ha (12x10m, 10x10m, 10x8m, depend-
ing on the soil’s natural fertility, exposure, intention of the nuts 
grower).

ХАРП – ХАРЬКОВСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД

61038, г. Харьков, ул. Маршала Батицкого, 4
tel.:  +38 057 710-10-59
fax:  +38 057 711-60-10

e-mail:  office@upec-trading.com
URL: harp.ua

Оскольский подшипниковый завод ХАРП (uzina de rulmenți) 
este lider pe spațiul CSI în producția de rulmenți pentru compa-
niile constructoare de mașini agricole, precum și unul dintre prin-
cipalii furnizori de rulmenți pentru companiile constructoare de 
mașini și celor din industria feroviară. Produsele uzinei sunt, de 
asemenea, folosite  în industria auto, minieră și electrotehnică, 
în complexul minierometalurgic. Оскольский подшипниковый 
завод ХАРП este unul dintre cei mai mari producători de rul-
menți cu role și cilindri în CSI.
Оскольский подшипниковый завод (uzina de rulmenți) pro-
duce peste 500 de tipuri de rulmenți cu diametrul exterior de 
la 30 până la 400 mm sub marca HARP (HARP), HAPR-AGRO, 
HARP-AUTO.

OSKOLSKIY Bearing Plant (HARP) is the CIS leader in the manu-
facture of bearings for agricultural machinery building compa-
nies and a key supplier to transport machine building and railway 
industries. HARP products are also used in the automotive, min-
ing and electro-technical industries, as well as in the mining-met-
allurgical complex. HARP is the largest manufacturer of ball and 
cylindrical roller bearings in the CIS.
The OSKOLSKIY  Bearing Plant (HARP) manufactures over 500 
types of bearings with outer diameter from 30 to 400 mm under 
the HARP, HARP-AGRO, HARP-AUTO trademarks. 



128 129

www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md

str. Liviu Deleanu, 7/6
МD-2071,Chisinau,
tel.: +373 22 60-59-49
tel./fax: +373 22 60-59-50 

VADALEX-AGRO S.R.L.

NOUTĂȚI ÎN DOMENIUL VITICULTURII

În 2018, Vadalex-Agro prin agregatele franceze de la compania 
Provitis, ajută viticultorii în munca lor. Această tehnică este unică, 
funcționează la viteză maximă, nu traumează tufele de viță de 
vie, face posibil lucrul pe orice tip de spaliere pentru vița de vie 
(de la cele de beton până la cele de lemn), ia în calcul iregula-
ritățile rândurilor și pantele. Agregatele pot fi instalate pe orice 
tip de tractor sau combină de recoltat struguri. Sunt simple în 
utilizare.

NEWS IN VITICULTURE 

In 2018, Vadalex-Agro gives another boost to grapes growers’ 
opportunities, facilitating their work and supporting their busi-
ness thanks to the new French equipment from Provitis. This 
equipment is unique, operates at maximum speed, does not 
damage bushes, makes possible the work on any kind of grape 
poles (concrete or wooden), works on any surface - uneven or 
sloped. Can be mounted on any tractor or grape harvester. Easy 
to operate.

VIGNETINOX

Via Trieste, 93 
33080 Fiume Veneto, Italy 
URL: www.vignetinox.com
GSM : +373 69/ 145-099

 (reprezentantul companiei în Republica Moldova) 
E-mail: pro.anatol@gmail.com

Marca VIGNETINOX operează din 1979 în viticultură și pomicul-
tură, si este prima în Italia care a brevetat un sistem de cultivare 
”industrială”, gândit pentru a îmbunătăţi modul de lucru în câmp 
și de a reduce orele de muncă necesare întreţinerii si gestionării 
podgoriei. Vignetinox reprezintă astăzi o marcă de referinţă în 
Europa, datorită complexităţii și varietăţii gamei sale de produ-
se. O gamă care se reînnoiește și se dezvoltă în mod constant în 
colaborare cu agronomi, enologi și cu înșiși clienţii în scopul de 
a găsi soluţii optime pentru fiecare necesitate specifică.

VIGNETINOX has been operating in viticulture and fruit growing 
since 1979, and is the first in Italy to patent an “industrial” cultiva-
tion system, designed to improve the field work and reduce the 
working hours, required for the maintenance and management 
of a vineyard. Vignetinox is today a reference mark in Europe due 
to the complexity and variety of its product range. A range that 
renews and grows constantly in collaboration with agronomists, 
enologists and customers, in order to find optimal solutions for 
each specific need.
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m. Chișinău, com. Stăuceni MD-4839
tel.: +373 22-66-49-00
fax: +373  22-66-49-13 

WETRADE S.R.L. / COMPLEX «AGROPROFI» 

WeTrade – doar soiuri și hibrizi verificați și produse eficiente de 
protecție a plantelor de la producători mondiali de material 
semincer și produse fitosanitare. Înființată în 2007. Proprietate 
privată a trei parteneri cu peste 25 de ani de experiență în do-
meniul agrobusinessului. Activitatea principală – vânzarea, prin 
intermediul a 13 manageri regionali, de semințe, produse de 
protecție a plantelor, îngrășăminte. Achiziționarea și exportul de 
grâu, rapiță, porumb, floarea-soarelui. Baza de clienți: peste 350 
de gospodării cu 300 mii hectare.
WeTrade va relata despre: condiționarea apei: produsul 
Аквалайт; TerraTarsa – SpeedfolBor, SpeedFol Tink P; analiza 
solului; toată gama de servicii în laboratorul Doctor LAB - (Terra-
Tarsa); importanța frecvenței de pulverizare: produsul AllBright; 
productivitatea hibrizilor WeTrade; soluții tehnologice comple-
xe de creștere a culturilor de câmp. 

WeTrade - only verified varieties and hybrids and effective plant 
protection products from world renowned seed and plant man-
ufacturers. Founded in 2007. Private property of three partners 
with more than 25 years of experience in agribusiness. Main ac-
tivity - sale, through 13 regional managers, of seeds, plant pro-
tection products, fertilizers. Purchase and export of wheat, rape, 
corn, sunflower. Customer base: over 350 households with 300 
thousand hectares of land.
WeTrade will tackle the following subjects: water conditioning: 
Aquaway product; TerraTarsa - SpeedfolBor, SpeedFol Tink P; 
soil analysis; full range of services in Doctor LAB - (TerraTarsa); 
the importance of spraying frequency: the AllBright product; 
Productivity of WeTrade hybrids; complex technological solu-
tions for growing field crops.

TEHNOLOGII ÎN ARMONIE CU NATURA

ГРУППА КОМПАНИЙ  
ЗЕРНОВАЯ СТОЛИЦА

65096, Украина, Одесса, ул. Балтская дорога, 76,
+38 (048) 786-83-00, +38(067) 558-58-37

info@zeo.ua,  www.zeo.ua

Grupul de companii Зерновая Столица este specializat în con-
strucția la cheie a silozurilor, mini silozurilor și a terminalelor.
Soluția optimă pentru depozitarea cerealelor – Modulul de ce-
reale.
Complexul de uscare-curățare „Modulul de cereale” este un 
produs finit; efectuează toate operațiunile necesare la un singur 
modul; de dimensiuni mici; consum optim de energie; instalare 
într-un timp scurt.
Oferim 4 tipuri de complexe de uscare-curățare: Lite, Standard, 
Professional, Mobil, care constau din următoarele secțiuni și no-
duri: unitate de recepționare; unitate de curățare a cerealelor; 
unitate de uscare; structuri metalice; buncăr pentru deșeuri; 
buncăr operațional; buncăr de cereale umede; silozuri (de diver-
să capacitate), complexul SDAU – sistem automatizat de control 
la distanță. 

The group of companies “Zernovaya Stolitsa” specializes in the 
construction of turnkey elevators, mini-elevators and terminals.
Optimum solutions for a grain stocking facility - Grain module.
Drying-cleaning complex “Grain module” is a ready-made prod-
uct, performing all necessary operations with one module; small 
overall dimensions; optimal energy consumption; installation in 
a short time.
We offer 4 types of drying-cleaning complexes: Lite, Standard, 
Professional, Mobil, which consist of the following divisions and 
units: receiving unit; grain cleaning unit; drying unit; metal con-
structions; waste bunker; operational bunker; bunker for moist 
grain; silos (capacity will be negotiated), system of remote auto-
mated control.
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65005, УКРАИНА, г. ОДЕССА,
ул. БУГАЕВСКАЯ, дом 46
tel.: +38 (048) 740 70 47
fax: +38 (048) 740 70 47

GSM: +38 (098) 300 42 54
simo@te.net.ua
http://www.simo.com.ua

НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД» 

Compania Agro-Simo-Mashbud este specializată în dezvolta-
rea, producerea și aplicarea de noi tehnologii și echipamente 
pentru întreprinderile de prelucrare a cerealelor din 1992.

Compania oferă o gamă completă de servicii în domeniul orga-
nizării producției de cereale, făină, fulgi și furaje mixte „la che-
ie” - de la efectuarea unui studiu al terenului până la darea în 
exploatare a uzinei.

SPA “Agro-Simo-Mashbud” specializes in the development, pro-
duction and implementation of new technologies and equip-
ment for grain processing enterprises since 1992.

The company offers a full range of services in providing turnkey 
solutions for manufacturing cereals, flour, flakes and feedstuff – 
from surveying the existing site and facilities to commissioning a 
finished plant and putting it into operation.

АЛЬЯНС-КОМПЛЕКТ2008 ООО

ул. Зиндельса 6,72316
г. Мелитополь, Запорожская область, Украина 

tel.:  +380 979 19-15-00
tel.: +380 619 44-05-92 

tel.: +380 96 838-36-00 (export)
viber: +380 979 19-16-00 

fax: +380 619 44-81-77

Una dintre principalele direcții de activitate a întreprinderii este 
dezvoltarea, completarea și comercializarea seturilor de materi-
ale, componente și piese de schimb pentru tractoare, camioane 
și mașini agricole.
Clienții noștri sunt: firme furnizoare de mașini agricole, magazi-
ne de piese de schimb pentru tractoare, întreprinderi comercia-
le și ateliere de reparații din Ucraina și țările CSI.
Альянс-Комплект 2008 este gata să vă consulte cu privire la ori-
ce problemă ce ține de selectarea materialelor, componentelor 
și pieselor de schimb.
 Compania noastră oferă peste  2000 de denumiri de seturi de 
materiale, componente și piese de schimb, de înaltă calitate, la 
preț accesibil.
Specialiștii departamentului de vânzări vor efectura livrări com-
plete de piese de schimb, precum și vor aborda individual fieca-
re client. Oferim un sistem flexibil de reduceri pentru cumpără-
torii cu amănuntul și cu ridicata.

One of the main specialties of the enterprise is the development, 
assembly and sale of repair kits of rubber goods for tractors, com-
bines, trucks and agricultural machinery.
Our clients are: agro supplying companies, tractor spare parts 
shops, repair and trading enterprises of Ukraine and CIS coun-
tries.
“Alliance-Kit 2008” is ready to advise you on any matter concern-
ing the selection of repair kits and accessories.
Our company offers more than 2000 names of repair kits and sets 
of rubber products, of  high quality and at reasonable prices.
Specialists of the sales department provide comprehensive sup-
plies of spare parts, as well as an individual approach to each buy-
er. We offer a flexible system of discounts for retail and wholesale 
buyers.
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20300 , Черкасская область, город Умань 
улица Энергетическая 21
тел./ факс: +380 4744 4-88-53; 4-90-97
e-mail: ovt.fermmash@gmail.com
URL: www.fermmash.com

ЧАО УМАНЬФЕРММАШ 

UMANFERMASH este una dintre cele mai mari întreprinderi din 
Ucraina pentru producția de mașini agricole și piese de schimb 
pentru acestea.
Peste 45 de ani de experiență în domeniul mașinilor agricole, 
produce o gamă largă de produse noi (peste 70 de tipuri de 
mașini) pentru toate ramurile agriculturii, fiabilitatea sporită și 
calitatea echipamentelor fabricate au făcut compania noastră 
un partener de încredere pe piață.

UMANFERMMASH is one of the leading Ukrainian enterprises 
producing agricultural machinery and equipment and spare 
parts for them. More than 45 years of experience in the field of ag-
ricultural machinery manufacturing, launching of a whole range 
of new products (over 70 types of machines) for all branches of 
agriculture, high reliability and quality of manufactured equip-
ment have made our company a reliable partner in the market.

 плуги, стерневые и передпосевные агрегаты, что 
обеспечивают непревзойденную обработку почвы

   ,акинхет яанвесоп яаксечитамвенп и яаксечинахем
что обеспечивает точность посева и равномерность 
всходов

 прицепные и навесные полевые опрыскиватели, что 
обеспечивают высококачественную защиту растений

Сельхозтехнику ЛЕМКЕН узнают не только благодаря 
голубому цвету, а прежде всего благодаря качеству, 
универсальности и надежности. Именно эти характе-

ников работает над этой техникой, которая полностью 
отвечает всем требованиям и запросам сельхоз-
производителей по всему миру:

ЭНЕРГИЯ СИНЕГО ЦВЕТА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ В ТЕХНИКЕ ЛЕМКЕН

Дилеры ЛЕМКЕН в Республике Молдова:

Вадалекс-Агро,
Диазтех,

ристики мы ставим на первый план. Более 1500 сотруд-



SA "ATC-Agrotehcomert", Moldova, 3401
г. Хынчешть, ул. Н. Милеску-Спэтару, 33
Тел./Факс: + 373 (269) 22093, (269) 24711
Моб.: + 373 783 00 103, +373 783 00 400
E-mail: info@agrotehcomert.md 
www.rostselmash.com   

Убрать урожай в срок, без потерь и с минимальными издержками, - это главная задача техники 
Ростсельмаш. Зерно- и кормоуборочные комбайны, энергосредство, тракторы, опрыскиватели, полный 

комплекс прицепных и навесных кормоуборочных машин для кормозаготовки, комплекс машин для 
транспортировки и переработки зерна. В нашем продуктовом портфеле 2 типов сельскохозяйственной 

техники, более 100 моделей и модификаций, и каждая гарантирует рентабельность 
и эффективность вашей работы.

Узнайте больше о Ростсельмаш у вашего дилера или на сайте www.rostselmash.com
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