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MINISTRUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

METRO CASH & CARRY MOLDOVA
SPONSOR GENERAL

FOOD & DRINKS

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este
organul central de specialitate al administrației publice care
asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. Ministerul are misiunea de a analiza situația și provocările din domeniile vizate
și de a elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului ce urmează să ofere soluții optime
în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului,
asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi
costurile preconizate.
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu
VOLCONOVICI

The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment is the central specialized body of the public administration that ensures the implementation of the governmental policy in the field of agriculture, regional development
and environment. The Ministry has the mission to analyze the
situation and the challenges in the areas concerned and to
develop effective public policies, to monitor the quality of
the policies and normative acts and to propose justified interventions of the state to provide optimal solutions in the
field of agriculture, regional development and environment,
providing the best ratio between the expected results and
the expected costs.
Minister of Agriculture, Regional Development and Environment, Liviu VOLCONOVICI

METRO Cash & Carry International este liderul mondial pe
piața cash&carry, deținând peste 750 de magazine în 25 de
țări. Cu o forță de muncă la nivel mondial de peste 100.000
de salariați, compania a atins vânzări de aproximativ 29 miliarde Euro în anul fiscal 2015/2016. METRO Cash & Carry
este o divizie a METRO GROUP Wholesale & Food Specialist
Company.
METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company
(W&FS Co.) este unul dintre liderii comerțului la scară mondială. Bazându-se pe forța diviziilor sale de vânzări, METRO
Cash & Carry și Real, precum și a altor companii asociate,
METRO GROUP W&FS Co. operează în 35 de țări și numără
peste 140.000 de angajați la nivel mondial. În anul financiar
2015/2016 METRO GROUP W&FS Co. a înregistrat vânzări
de aproximativ 37 miliarde €. Compania oferă soluții personalizate pentru a satisface necesitățile clienților săi atât la nivel regional, cât și la nivel internațional. Informații suplimentare pe: www.metrogroup.de

METRO Cash & Carry International is a leading international
player in wholesale trade with more than 750 stores in 25
countries. With a workforce of more than 100,000 employees, the company reached sales of approximately € 29 billion
in fiscal year 2015/2016. METRO Cash & Carry is a division of
METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company.
METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company (W
& FS Co.) is one of the world-wide trade leaders. Based on
the strength of its sales divisions, METRO Cash & Carry and
Real, as well as on other associated companies, METRO
GROUP W & FS Co. operates in 35 countries and employs
more than 140,000 people worldwide. In the financial year
2015/2016, METRO GROUP W & FS Co. registered sales of
approximately € 37 billion. The company offers tailor-made
solutions to meet the needs of its customers at both regional and international level. Additional information on: www.
metrogroup.de
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AGRO TV MOLDOVA

FOOD & DRINKS

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 agroalimentară 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 subiectele legate de domeniul agriculturii,
postul abordează frumusețea tradițiilor culturale ale Moldovei și, în special, ale zonelor rurale. AGRO TV Moldova pune
în evidență bogația muzicii populare, a portului și a bucătăriei
naționale.

str. Sfatul Țării 29,
MD-2012, Chișinău
tel.: +37322859300
office@kaufland.md
web: kaufland.md

PARTENER MEDIA GENERAL

AGRO TV Moldova is the only in the country agricultural TV
channel, 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, agrofood industry and related industries.
AGRO TV Moldova daily informs the citizens about the international achievements and practices in the field, the plans to
support their implementation by farmers and specialized institutions. We address the problems face by the farmers, relate to
real experiences of overcoming them. Besides agriculture related topics, the post addresses the beauty of the cultural traditions of Moldova and, in particular, of the rural areas. AGRO
TV Moldova highlights the richness of folk music, traditional
costumes and national cuisine.

KAUFLAND S.R.L.

Kaufland este una din cele mai mari companii de retail din
Europa, cu peste 1.250 de magazine în 7 țări. Extinderea în
Republica Moldova se bazează pe principii solide asumate
de către Kaufland în ceea ce privește preferințele pieței locale, produse de calitate înaltă, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. În acest fel, colaborarea cu producătorii autohtoni
reprezintă o prioritate pentru Kaufland.
Alături de programe educaționale, Kaufland susține proiecte
culturale, de promovare a unui mod de viață sănătos, precum
și de protecție a mediului ambiant.

Kaufland is one of the largest retail companies in Europe, with
over 1,250 stores in 7 countries. The presence of the company
in the Republic of Moldova is based on strong Kaufland principles in terms of local market preferences, high-quality products offered at the best value for money. Thus, collaboration
with local producers is a priority for Kaufland.
Along with educational programs, Kaufland supports cultural
projects, promoting a healthy lifestyle, as well as the environment protection.
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Mun. Chișinău,
Republica Moldova
Str. Calea Orheiului 122
GSM +373 68 200 844
contact@agrotvmoldova.md
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Pagina web: 999.md
E-mail: info@999.md
Tel. 022 888 002

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA
INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

FOOD & DRINKS

999.md is the largest advertising site in the Republic of Moldova. On the average, 230,000 visitors access the site every day
to buy or sell products and services. Ads are placed by individuals, contractors and companies, thus on 999.md you can
find everything: from cars and digital technologies to tourist
vouchers and fridge magnets.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova (AGEPI) este o instituție publică aflată în subordinea
Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale.
Prin intermediul AGEPI vă puteți proteja eficient proprietatea
intelectuală (PI) pe teritoriul Republicii Moldova:
• Mărci de produse și de servicii, invenții, desene și modele
industriale, indicații geografice, specialități tradiționale garantate, denumiri de origine, soiuri de plante, topografii ale
circuitelor integrate;
• Opere literare, artistice, științifice, programe de calculator,
alte obiecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe.
Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015.

The State Agency on Intellectual Property of the Republic of
Moldova (AGEPI) is a public institution subordinated to the
Government, responsible for promoting and implementing
activities in the field of legal protection of intellectual property.
Through AGEPI you can effectively protect your intellectual
property (IP) in the territory of the Republic of Moldova:
• Product and service trademarks; inventions, industrial designs; geographical indications; traditional specialties guaranteed; appellations of origin; plant varieties, topographies of
integrated circuits;
• Literary, artistic, scientific works, computer programs and
other objects of copyright and related rights.
AGEPI services are provided according to the Quality Management System ISO 9001:2015.
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999.MD

999.md este cel mai mare site de anunţuri din Republica Moldova. În medie, 230 000 de vizitatori intră în fiecare zi pe site
pentru a cumpăra sau a vinde produsele și serviciile necesare. Anunțurile sunt plasate de către persoane fizice, antreprenori și companii, astfel încât pe 999.md puteți găsi de toate:
de la automobile și tehnologii digitale până la foi turistice și
magneți pentru frigider.

Fax : +373 22/ 44-01-19
GSM : +373 69/ 18-16-60
E-mail : office@agepi.gov.md
URL : www.agepi.gov.md

str. Andrei Doga 24, bloc 1
MD-2024 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-05-00, 40-05-92,
40-05-93
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str. Mateevici, 33 bir 1
MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373 79 43 60 12
e-mail: alex.ivanov@ambera.bio
URL: www.ambera.bio

PROIECT UE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ “SUPORT
PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ” ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

FOOD & DRINKS

Proiectul Uniunii Europene “Suport pentru Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală” are drept
scop susținerea instituțiilor beneficiare și partenere în atingerea obiectivelor stabilite în Acordul de Asociere între UE
și RM, în vederea îmbunătățirii modului de aplicare a legii și
reglementărilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Proiectul a fost lansat în noiembrie 2016, cu o perioada
de implementare de 2 ani, unul din obiectivele de bază fiind
consolidarea sistemului de protecție și valorificarea indicațiilor geografice în Republica Moldova.

The European Union project “Support to Enforcement of Intellectual Property Rights” aims to support beneficiary and
partner institutions in achieving the objectives set out in the
EU-RM Association Agreement to improve the enforcement
of intellectual property law and regulations. The project was
launched in November 2016, with a two-year implementation
period, one of the core objectives being to consolidate the
protection system and capitalize the geographical indications
in the Republic of Moldova.

ambera
AMBERA – BRAND, ARHYGEEA S.R.L.

AMBERA creează produse naturale utilizând tehnologii noi
de presare la rece. Uleiul este produs din semințe minuțios
selectate care nu sunt supuse prelucrării termice ori chimice, ceea ce asigură un gust natural și mențin în compoziție
substanțele bioactive din plante. Aceste principii permit păstrarea valorii nutritive, vitaminelor și mineralelor conținute în
materia primă inițială.
Implementarea tehnologiilor performante, permite producerea uleiului de calitate superioară la un cost mai redus.
Principalele caracteristici ale uleiurilor AMBERA sunt: prospețime, gust exclusiv și materie primă selectă.

AMBERA creates natural products using new cold press technologies. The oil is produced from selected seeds that are not
subjected to thermal or chemical processing, which ensures
a natural taste and preserves bioactive substances in plants.
These principles allow the nutrients, vitamins and minerals,
contained in the initial raw material, to be retained.
The implementation of high performance technologies allows
the production of high quality oil at a lower cost.
The main characteristics of AMBERA oils are: freshness, exclusive taste and selected raw material.
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str. Andrei Doga 24/1, MD-2024
Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: (+373 22) 400581
Email: office@ipr-moldova.net
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str. Dacilor 38
or. Durlești, mun. Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 16-94-93
E-mail : angelisargentum@mail.ru

ARGENTUM ANGELIS S.R.L.

str. Grenoble 120
MD-2019, Chișinău,
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 79 21 59
Fax: +373 22 79 21 59

GSM: +373 69 551 222
E-mail: avante@avante.md;
roman@avante.md
Web-site: www.avante.md

AVANTE S.R.L.

FOOD & DRINKS

ARGENTUM ANGELIS a fost fondată în anul 2006. Pe piața
din Moldova activăm de 12 ani. Suntem importatori și distribuitori de produse italiene: panetoni (pască), cafea naturala
„Lollo caffe” boabe (în pachete de 1kg), cafea măcinată naturală „Kaffettera” (în cutii de fier de 200 gr), ulei de măsline,
sortiment vast de paste (macaroane), brânzeturi italiene în
sortiment, pastă de tomate și alte produse.

Founded in 2006, ARGENTUM ANGELIS has been working on
the Moldovan market for 12 years. We are importers and distributors of Italian products: panetone (“Easter cake”), coffee
beans “Lollo caffe” (in 1kg packages), Kaffettera natural ground
coffee (in 200g iron boxes), olive oil, a vast assortment of pasta
(macaroni), assorted Italian cheeses, tomato paste and other.

Joseph Joseph (Anglia) este un producător internațional al
unei game largi de accesorii, ustensile, gadget-uri pentru bucătărie. Produsele Joseph Joseph se deosebesc prin inovație, design excepțional, utilitate și calitate.

FOOD & DRINKS

DE TOATE PENTRU BUCĂTĂRIE

Joseph Joseph (UK) is an award-winning international houseware brand, sold in over 100 countries across the globe, manufacturer of a wide range of kitchen accessories, tools, gadgets.
Joseph Joseph products are innovative, boasting an exclusive
design, convenience and high quality.
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AXEDUM S.R.L.

FOOD & DRINKS

Compania AXEDUM se ocupă cu creşterea și comercializarea
cărnii de pui de producție locală în Republica Moldova. Producţia finită este distribuită prin intermediul magazinelor de
firmă proprii CARNE DE PUI.MD și a rețelelor de distribuție
ale partenerilor noştri. AXEDUM deține cel mai performant
abator de păsări din țară care garantează calitatea și siguranța cărnii prin răcire, nu prin congelare.

AXEDUM grows poultry and sells chicken meat. Finished production is distributed through our own stores CARNE DE PUI.
MD and the distribution networks of our partners. AXEDUM
owns the most sophisticated slaughterhouse in the country
that guarantees the quality and safety of the meat by cooling,
not by freezing.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 64, bir. 31
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-77-29; 27-93-04
Fax : +373 22/ 27-77-29
GSM : +373 69/ 53-99-00
e-mail : begecom2@gmail.com
URL : www.ahmadtea.md

B.E.G.-ECOM S.R.L.

Distribuitor oficial şi exclusiv de ceaiuri AHMAD. Ceaiul englezesc AHMAD a cucerit inimile milioanelor de admiratori
din multe ţări, face parte din grupul celor trei lideri pe piaţa
de ceai din Moldova. E şi firesc, pentru că ceaiul AHMAD se
bucură de succes acolo, unde oamenii apreciază gustul rafinat al ceaiului englezesc.

Official exclusive distributor of AHMAD tea. English “Ahmad”
tea has won the hearts of millions all over the world and it is
one of the three best sold tea brands on the tea market of
Moldova. Success accompanies AHMAD wherever there are
people who can appreciate the real taste of English tea.
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str. Mihai Viteazul 99, s. Grătiești,
mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 01 00 31
e-mail: axedum.srl@mail.ru
URL: www.axedum.md
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șos. Muncești 121, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 26 43 04
e-mail: reception@farmmeatgroup.md
www: www.carmez.md

I.C.S. BETTY ICE S.R.L.

FOOD & DRINKS

Am visat la cel mai special desert şi ne-am propus să-l transformăm în realitate. Betty Ice este visul nostru, fondat în 1994
și recunoscut în prezent ca una dintre cele mai importante
companii de înghețată din România. Creată din pasiune pentru a naște pasiuni.

We dreamt of a special dessert and decided to make it real.
Betty Ice is our dream, founded in 1994 and now recognized
as one of the most important ice-cream companies in Romania. Created with passion to give birth to passions.

CARMEZ

Carmez – companie cu mai mult de un secol de existență și
activitate neîntreruptă, este cunoscută ca întreprindere de
prelucrare și comercializare a cărnii. În prezent compania
produce cel mai larg asortiment de mezeluri și conserve. Produsele Carmez, fiind calitative, pot fi o alegere perfectă atât
pentru micul dejun, cât și pentru ocazii speciale.

Carmez, a company with more than a century of uninterrupted
activity, is known as an enterprise for the processing and marketing of meat. Presently the company produces the largest
assortment of sausages and canned foods. High quality Carmez products are a perfect choice for breakfast, as well as for
special occasions.
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Tel. : +373 22/ 85-98-59
Fax : +373 22/ 85-98-51
GSM : +373-68/ 89-90-02
E-mail : office@bettyice.md
URL : www.betty.ro

31
www.food-drinks.moldexpo.md

www.food-drinks.moldexpo.md

Mob.: +373 68 99 78 93
E-mail: office@cca-ngo.org
Web: cca-ngo.org

s. Valea Perjei MD-7427
r-nul Taraclia, Republica Moldova
GSM : +373 68/ 43-99-77
E-mail: natasacol@rambler.ru

AO CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI

COLOMAN NATALIA

FOOD & DRINKS

AO Centrul de Consultanță în Afaceri promovează dezvoltarea durabilă în Republica Moldova prin schimbare și inovare,
cu scopul de a îmbunătăți nivelul de trai al populației.
Pentru a atinge acest scop, susținem producătorii locali din
satele Buțeni, Speia și Telița în dezvoltarea economică și
promovarea potențialului local în cadrul expoziției FOOD &
DRINKS, activitate realizată în cadrul proiectului „Consolidarea Dezvoltării Economice Locale în Moldova”, finanțat de UK
aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

Business Consulting Center (NGO) promotes sustainable development in the Republic of Moldova through change and
innovation, aiming to improve the living standards of the population.
For this purpose, we support the local producers from Buteni,
Speia and Teliţa villages in the economic development and
promotion of the local potential within the FOOD & DRINKS
exhibition. These activities are carried out within the project
“Strengthening Local Economic Development in Moldova”,
financed by UK aid with the support of the Government of
Great Britain.

Reprezentăm principalii producători de conserve de pește „Доброфлот”, „Дальморепродукт”, „Мурманский
траловый флот” etc.
Produsele sunt fabricate exclusiv din materii prime proaspete. Avantajul incontestabil al acestor conserve de pește
este acela că sunt fabricate din pește de mare. Pescuitul se
desfășoară în largul mării. Acest lucru înseamnă că peștii din
conserve nu au fost hrăniți niciodată cu aditivi artificiali și cu
stimulatori de creștere, astfel încât au păstrat calitățile gustative și proprietățile benefice pentru sănătatea umană.

We represent the leading manufacturers of canned fish
“Доброфлот”, “Дальморепродукт”, “Мурманский траловый
флот”, etc.
The products are made exclusively from fresh raw materials.
The undeniable advantage of these products is that they are
made from sea fish. Fishing is conducted in the open sea. This
means that this canned fish has been never fed with artificial
additives and growth stimulants, so that it retained not only the
highest taste qualities, but also properties beneficial to human
health.
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str. Mitropolit Petru Movilă, 23/9, of. 3
MD-2004, mun. Chişinău,
Republica Moldova
Tel. / fax: +373 22/ 21-00-89
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CONCEPT FRANÇAIS

FOOD & DRINKS

Vă prezentăm brânzeturi franceze fabricate în Moldova, în satul Horodişte, raionul Rezina, de către o echipă de francezi,
conform rețetelor tradiționale franceze.
Fromage (fabricat în Moldova) este un proiect social, de
economie solidară, care vizează îmbunătățirea condițiilor de
viață ale familiilor dezavantajate. Laptele este cumpărat la un
preț echitabil şi este controlat cu atenție pentru a vă oferi cea
mai calitativă brânză. Brânzeturile noastre sunt ecologice, fără
substanțe chimice, noi folosim în exclusivitate sare de mare.
În timp ce degustați Fromage „fabricat în Moldova”, nu numai
că savurați produsele noastre, dar şi susțineți populația rurală
dezavantajată!

We present French cheeses made in Moldova, in Horodişte
village, Rezina district. The cheese is made by a French team,
according to traditional French recipes.
Fromage (made in Moldova) is a social, solidarity project
aimed at improving the living conditions of disadvantaged
families. Milk is bought at a fair price and is carefully controlled
to give you the most qualitative cheese. Our cheeses are environmentally friendly, with no chemicals; we only use sea salt.
While tasting Fromage “made in Moldova”, you are not only
enjoying our products, but also supporting the disadvantaged
rural population!

str. Varnita 14/1 MD-2023
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 421152
Fax: +373 22 421190
URL: www.condimente.md
E-mail: condiprod@mail.ru

CONDIPROD-COM S.R.L.

Începând cu anul 2002, compania CONDIPROD-COM prezintă pe piața locală un larg sortiment de condimente, mirodenii naturale, fructe uscate și nuci.
Compania livrează produsele brandurilor cunoscute la nivel
mondial din Ucraina, India, Indonezia, China, Brazilia, Mexic,
Madagascar, Vietnam, Egipt, Bulgaria și alte țări.
În rezultat, CONDIPROD-COM se dezvoltă activ. Suntem recunoscători tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm de
mult timp.

Since 2002, CONDIPROD-COM presents on Moldovan market a wide range of natural spices, dried fruits and nuts.
The company distributes products of world-renowned manufacturers from Ukraine, China, India, Indonesia, Brazil, Mexico,
Madagascar, Vietnam, Egypt, China, Bulgaria and other.
As a result, CONDIPROD-COM is developing vigorously. We
are grateful to all our partners we have been working with.
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facebook: grupul Fromage
(Fabricat in Moldova)
GSM: +373 79 13 40 13
GSM: +373 79 04 17 64
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Facebook: Combinatul de Vinuri
“CRICOVA” S.A.
Instagram: cricova winery
Website: cricova.md

COMBINATUL DE VINURI CRICOVA S.A

FOOD & DRINKS

CRICOVA este prima întreprindere din Moldova, care produce vin spumant după metoda celebrului călugar Dom
Pérignon – „Méthode Traditionelle”. Tehnologia este una
complexă şi presupune fermentarea secundară în sticlă şi o
maturare ulterioară cuvée. Asortimentul companiei se caracterizează prin calitate și diversitate. Astăzi se poate cu siguranţă afirma că unul dintre cele mai remarcabile produse oferite de către Combinatul de Vinuri CRICOVA este spumantul
clasic – un vin efervescent nobil şi extravagant, cu calităţi
excepţionale, maturat în liniştea subterană a Combinatului
CRICOVA.

CRICOVA is a Moldovan winery, located in the town with the
same name, 15 kilometres (9.3 ml) north of Chişinău. Famous
wine cellars make it a popular attraction for tourists.
Cricova is the first winery in Moldova to produce sparkling
wines using the classical French method, purportedly invented
centuries ago by the monk Dom Pierre Perignon – “Methode
Traditionnelle or Champenoise “.
Cricova makes a unique sparkling red wine, kodrinskoie-sparkling, made from cabernet sauvignon stocks and marketed
as having a ‘rich velvet texture and a blackcurrant and cherry
taste’.

Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373-22/ 50-20-44
GSM: +373 67292045
E-mail: alodistrade@gmail.com

CROCUS TM

Importul și promovarea pe piața din Moldova a produselor
din cocos, a fructelor uscate, nucilor, condimentelor și produselor pentru un stil de viață sănătos, toate de înaltă calitate.
Suntem siguri că ați auzit despre proprietățile magice ale uleiului de nucă de cocos în cosmetologie, gătit și medicină.
Compania noastră prezintă un produs nou benefic sănătății
dvs. - ceaiul matcha care dă energie și putere, bine dispune
și accelerează metabolismul. Acest ceai se deosebește prin
metoda de cultivare, procesare și de folosire.
Coconut oil Moldova bucură clienții cu noi produse din sortimentul său. Iar noul logo al companiei va ajuta clientul să
recunoască cu ușurință produsele noastre.

Import and promotion on the Moldovan market of coconut,
dried fruits, walnuts, spices and products for a healthy lifestyle,
all of high quality.
We’re sure you’ve heard about the magical properties of coconut oil for cosmetology, cooking and medicine.
Our company presents a new product beneficial to your health
- matcha tea that gives energy, power and good disposition,
and accelerates metabolism. This tea differs by the method of
cultivation, processing and use.
Coconut oil Moldova makes customers happy with new products. The new company logo will help the customer recognize
easily our products.
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str.Petru Ungureanu 1
MD-2084, or. Chicova, mun.
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 604 027
Fax.: +373 22 452 572
e-mail: office@cricova.md
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str. Albișoara 4, but. 1010a, C.C ATRIUM
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 79/ 67-13-54
https://web.facebook.com/FarmaVerdeChisinau/?_rdc=1&_rdr

FOOD & DRINKS

Farma Verde vine cu o gamă largă de produse naturiste:
- ceaiuri bio
- suplimente alimentare
- produse cosmetice naturale
- uleiuri eterice
- unguente
- vitamine
- minerale etc.

Farma Verde offers a wide range of natural products:
- bio teas
- nutritional supplements
- natural cosmetics
- essential oils
- ointments
- vitamins
- minerals, etc.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR
DIN MOLDOVA

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova este o organizaţie de fermieri neguvernamentală, apolitică şi nonprofit,
componentă a societăţii civile. FNFM este orientată spre dezvoltarea durabilă a zonei rurale şi sporirea veniturilor populaţiei de la sate. Această misiune se realizează prin crearea
unor structuri de organizare a fermierilor (organizaţii locale,
grupuri de producători, cooperative) care să beneficieze de
cunoştinţe moderne prin asistenţă tehnică, consultanţă, şcolarizare, schimburi de experienţă în ţară şi peste hotare. Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova are drept scop
promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor legale ale
membrilor săi în relaţia cu instituţiile statului şi cu organizaţiile
din ţară şi din străinătate.

The National Federation of Farmers in Moldova is a non-governmental, non-political and non-profit farmers’ organization,
a part of civil society. The NFFM is oriented towards the sustainable development of the rural area and the increase of the
incomes of rural population. This mission is accomplished by
setting up organizational structures for farmers (local organizations, producer groups, cooperatives) that benefit from
modern knowledge through technical assistance, consultancy,
schooling, exchange of experience in the country and abroad.
The National Federation of Farmers in Moldova aims to promote, represent and defend the legal interests of its members
in relation to state institutions and organizations in the country
and abroad.
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FARMA VERDE – MAGAZINUL NATURII

George Coșbuc 11,
Chișinău, Republica Moldova
tel. : +373 22-210-188/ 89
E-mail: fnfmoldova@gmail.com
URL: http://fnfm.md
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FERMA CU ORIGINI

FOOD & DRINKS

Compania Ferma cu Origini a fost fondată în decembrie
2015, cu scopul de a produce brânzeturi moi și tari de tip
italian din ingrediente naturale, cum ar fi: mozzarella, ricotta,
burrata, provola etc.
La momentul actual la întreprindere sunt angajate 25 de persoane, inclusiv un tehnolog italian care supraveghează procesul de producție al brânzeturilor conform rețetelor originale.
Un punct forte al companiei este deținerea unei ferme de
vaci de rasa Holstein, fondată tot în 2015.
Laptele este pasteurizat, ceea ce garantează producerea
brânzeturilor de calitate înaltă.
În magazinele firmei puteți găsi următoarele produse: mozzarella de diferite dimensiuni, burrata, ricotta, scamorza, provola, caciotta, silano, canestrato, unt din smântână dulce.

The FARM WITH ORIGINS was founded in December 2015,
specialized in the production of Italian soft and hard cheeses
from natural ingredients, such as mozzarella, ricotta, burrata,
provola etc.
Presently the company has a staff of 25 persons, including an
Italian technologist who supervises the production process of
cheeses to ensure their fidelity to original recipes.
Our strong point is our own farm with Holstein cows, also
founded in 2015.
The milk is pasteurized, guaranteeing the production of high
quality cheese.
In the company’s stores you can find the following products:
mozzarella in different sizes, burrata, ricotta, scamorza, provola, caciotta, silano, canestrato, and butter made from sweet
cream.

str. 31 August 1989, 6
MD-3121 mun. Bălți, Republica Moldova
Fax anticameră: +373 231 80 322
E-mail: fs@transoilcorp.com
URL: www.transoilcorp.com

FLOAREA SOARELUI S.A.

FLOAREA SOARELUI SA este cea mai mare întreprindere producătoare de ulei din Republica Moldova. Istoria companiei
începe din 1922. În prezent întreprinderea are capacitatea de
a prelucra 250 mii tone de materie primă anual şi, respectiv,
de a produce 110 mii tone ulei de floarea soarelui de calitate
superioară pe an, care ulterior este exportat în peste 30 de
ţări ale lumii. Ambalarea uleiului poate fi efectuată in sticle
PET de 1,3 și 5 litri. Totodată, este posibilă livrarea uleiului în
vrac, în cisterne auto sau pe calea ferată, în flexi-tancuri sau
vase maritime. FLORIS este brandul de bază al companiei
FLOAREA SOARELUI şi cea mai cunoscută marcă comercială
de ulei din ţară.

FLOAREA SOARELUI SA is the largest oil producing company in the Republic of Moldova. The company traces its history
back to 1922. Currently the company processes 250 thousand
tons of raw materials per year, and produces about 110 thousand tons of high quality sunflower oil. FLOAREA SOARELUI
SA products are exported to more than 30 countries worldwide. The products can be packed in 1, 3 and 5 liters PET bottles. Also, there is a possibility to ship bulk oil in car tanks or
flexi tanks. FLORIS is the main brand of FLOAREA SOARELUI
SA and it is the most popular sunflower oil in the country.
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str. Grenoble 176 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 56-95-05
Fax : +373 22/ 56-95-05
GSM : +373 79/ 17-10-60
E-mail: fermacuorigini@gmail.com
URL : www.frescolatte.md
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GSM: +373-68-59-33-34,
GSM: +373-69-77-99-99
Fax: +373-22-55-00-11
e-mail: blitviniuc@fundatia-prod.md
e-mail: manager@fundatia-prod.md

FUNDAȚIA – PROD S.R.L.

FOOD & DRINKS

Firma FUNDAȚIA-PROD a fost înființată și funcționează din
1998 pe un teren propriu cu o suprafață de peste 1000 mp.
Compania activează în mai multe domenii: producția de paste făinoase, producția și ambalarea mărfurilor în vrac (cereale), cultivarea și producția de nuci cu brandul BALEA WALNUTS etc.
Fundația-Prod este distribuitorul exclusiv al companiei
SWEET LIFE din Rusia, producătoare de bomboane din ingrediente naturale, pe baza rețetelor originale, cu caramelă, lapte condensat, gem și ciocolată. Procesul de producție
este asigurat de echipamente performante. Fabrica produce
bomboane pe toate gusturile.

Fundatia-Prod was founded in 1998 and operates on its own
grounds with an area of more than 1000 sq m. The company
is active in several directions: production of pasta, production
and packaging of bulk goods – cereals etc., cultivation and
production of walnut under the brand BALEA WALNUTS and
more.
Fundația-Prod is the exclusive distributor of the SWEET LIFE
company (Russia), producing candies from natural ingredients, based on original recipes with caramel, condensed milk,
jam and chocolate. The production process is ensured by high
performance equipment. The factory offers candies for all
tastes.

str. A. Bernardazzi, 66
GSM: +373 68 90 65 45

GASTROBAR

Gastrobar – bucătărie la foc deschis.
Preparăm mâncare pe grătarele ceramice Big Green Egg.
Brand-șeful nostru – Vitalie Voroncihin este mândrul deținător
al titlului de Ambassador Big Green Egg.
StreetFood - recent în meniul nostru au fost incluse cele mai
populare feluri de bucate stradale din întreaga lume.
Pâinea, chiflele, pitele, pe care oaspeții noștri le pot gusta, le
coacem chiar noi!
Gustările principale sunt hiturile țărilor din bazinul mediteraneean.
Suntem hotărâți să depășim așteptările gastronomice ale
oaspeților noștri.

Gastrobar is serving food cooked on open fire.
We cook our food on ceramic grills Big Green Egg.
Our brand chief Vitali Voroncihin is the proud bearer of the
title Ambassador Big Green Egg.
StreetFood - recently our menu was enriched by the popular
dishes of Street Food from all over the world.
Bread, buns, pita, which our guests can taste here, are baked
by ourselves!
Our main snacks are the hits of Mediterranean countries.
We are determined to exceed the gastronomic expectations
of our guests.
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șos. Muncești, 173
MD-2002 Chișinău,
Republica Moldova
www: www.fundatia-prod.md
e-mail: info@fundatia-prod.md
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GOOD FOOD SOLUTIONS S.R.L.

FOOD & DRINKS

Compania GOOD FOOD SOLUTIONS face parte din grupul
de companii CREAVITA care activează în domeniul produselor și ingredientelor din industria alimentară de peste 20 de
ani. Oferim atât o gamă largă de produse gata pentru consum, cât și materii prime pentru industria de panificație, cofetărie, HoReCa ș.a.
Produsele lactate și ciocolata sunt destinate consumatorilor
care doresc să mănânce sănătos și natural, fără OMG, conservanți, coloranți artificiali și care apreciază etichetele ecologice.

GOOD FOOD SOLUTIONS is part of the CREAVITA group of
companies active in the food and ingredients industry for over
20 years. We offer both a wide range of ready-to-eat products
and raw materials for bakery, confectionery, HoReCa and others.
The dairy and chocolate products presented at the exhibition
are intended for consumers who want to eat healthy and natural products, GMO-free, with no preservatives and artificial
colorants and who appreciate eco-labels.

CHIAJNA-ILFOV / ROMANIA
Tel.: +40 744 70 52 45
Fax: +40 21 312 01 80
E-mail: office@helit.ro
Web-site: www.aromitalia.ro

HELIT ITALIAN FLAVOUR

Este filiala din România a firmei G.E.I spa din Torino, Italia,
producător de materii prime pentru înghețata artizanală sub
brandul Aromitalia. Gelato sau înghețata artizanală este o pasiune a familiei Ferrero.
Aromitalia a propus mereu produse inovative, confecționate din cele mai bune materii prime, în colaborare directă cu
maeștri gelatieri. În ceea ce privește piețele externe, politica
noastră a fost să fim mereu aproape de clienți și să-i familiarizăm cu lumea și buisinessul înghețatei artizanale.
În cadrul expoziției Moldexpo încercăm să aducem publicului moldovean calitatea înghețatei artizanale italiene și să ajutăm eventualii producători de gelato din Republica Moldova,
furnizându-le know-how-ul necesar unei afaceri în domeniu.

The company is the Romanian subsidiary of G.E.I spa in
Turin, Italy, a manufacturer of raw materials for hand-crafted
ice- cream under the Aromitalia brand. Gelato or crafted ice
cream is a passion of the Ferrero family.
Aromitalia has always created innovative products,
made from the finest raw materials, in direct collaboration with
gelatiers. As far as foreign markets are concerned, our policy was always to be close to our customers and to familiarize
them with the world of hand-crafted ice cream.
At the Moldexpo exhibition, we try to bring to Moldovan public
the quality of the Italian crafted ice cream and to help potential
Moldovan gelato manufacturers by providing them with the
necessary know-how to develop a business in this field.
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str. Feredeului 12, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 00 51 71
GSM: +373 62 039 444
e-mail: info@goodfood.md
URL: www.goodfood.md

45
www.food-drinks.moldexpo.md

www.food-drinks.moldexpo.md

I.M. HEUVELLAND S.R.L.

FOOD & DRINKS

HEUVELLAND a fost înfiinţată în cadrul proiectului “Dutch
Cheese în Moldova”, implementat prin Programul PSO al Guvernului Olandei, prin parteneriatul între întreprinderea аgricolă „Logofăt Prim” şi firmele Van den Heuvel Dairy & Food
Equipment BV” şi Agriment International BV” din Olanda.
Din anul 2009 întreprinderea este sută la sută locală, unicul
fondator devenind întreprinderea “Logofăt Prim”, care este şi
cel mai important furnizor de lapte. Fabrica de prelucrare a
laptelui, creată în satul Logofteni, fiind dotată cu utilaje de
ultimă generaţie şi un laborator propriu de testare, produce
caşcavalul de înaltă calitate GOUDA. Din anul 2010, alături
de caşcavalul GOUDA, fabrica produce şi lactate proaspete, precum: lapte pasteurizat, brânză de vaci, brânză moale
în asortiment, unt cu calităţi gustative deosebite şi cel mai
important, produsele noastre sunt sută la sută naturale, fără
conservanţi, coloranţi şi alte adaosuri.

HEUVELLAND was established in the framework of the “Dutch
Cheese in Moldova” project, implemented through the PSO
program of the Dutch Government, through the partnership
between the agricultural enterprise “Logofăt Prim” and the
companies Van den Heuvel Dairy & Food Equipment BV and
AGRIMENT International BV from Netherlands. Since 2009, the
company is one hundred percent Moldovan, “Logofăt Prim”
becoming the sole founder, being at the same time the most
important milk supplier. The milk processing factory, established in Logofteni village, equipped with the latest equipment
and its own testing laboratory, produces high quality GOUDA
cheese. Since 2010, besides Gouda, the factory is producing
fresh dairy products, such as pasteurized milk, cottage cheese,
an assortment of soft cheeses and butter with a wonderful
taste. Most importantly, our products are one hundred percent
natural, without conservants, colorants and other additives.

str. G. Cosbuc 3, of. 45, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 09 41 68
e-mail: volciocvanea@gmail.com
URL: www.olivamarket.md; www.gusto.md

INTER-OLIVA S.R.L.

Importator oficial și una dintre cele mai mari companii din
Moldova cu cel mai mare sortiment de măsline. Avem stabilite parteneriate cu cea mai mare fabrică din Spania și una
dintre cele mai renumite fabrici pentru calitatea măslinelor
din Grecia. De asemenea, sortimentul nostru include ulei de
măsline Extra Virgin din măsline selectate, cum ar fi Kalamata
și Koroneika, ceea ce îl face unul dintre cele mai delicioase
uleiuri de prima presă, cu cel mai bogat set de proprietăți
utile.

Official importers, one of the largest in Moldova, with the
largest assortment of olives. We work in partnership with the
largest factory in Spain and one of the most titled plant for
the quality of olives in Greece. Also we have in our assortment
Extra Virgin olive oil from selected olives - such as Kalamata
and Koroneika - that makes it one of the most delicious freshly
pressed oils, with the richest useful properties.
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MD-5932 s. Logofteni r-nul Făleşti, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 23-86-23
Fax : +373 22/ 23-49-38
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INTRANSLINA S.R.L.

FOOD & DRINKS

CRAFT MEAT înseamnă produse din carne proaspătă realizate artizanal, în volume mici pentru a păstra cea mai înaltă calitate. Produsele sunt destinate adevăraților gurmanzi. Oferim
produse copt-afumate într-un mod inedit, după tehnologia
Smoked Barbecue - o tehnologie americană 100% ecologică de preparare a produselor din carne. Afumarea se face în
cuptoare speciale, doar pe lemne de stejar. Astfel, produsele
noastre capătă un gust totalmente deosebit!

CRAFT MEAT means fresh meat products, crafted in small
volumes to keep the quality at its highest. The products are
intended for the true gourmets! They are baked-smoked in
a unique way, using the Smoked Barbecue technology - an
American 100% natural technology to prepare meat products.
Smoking is done in special ovens, only on oak wood. Thus, our
products get a totally special taste!

str. Tighina, 26 Chişinău, Republica Moldova
tel. : +373 22/ 106-906
GSM : +373 79/ 700-626
e-mail : ibazaar.md@gmail.com

ISTANBUL BAZAAR

ISTANBUL BAZAAR - magazin de produse turcești de înaltă
calitate. O diversitate de dulciuri specific orientale, fructe uscate, nuci și condimente. La expoziție vor fi prezentate produsele mărcilor comerciale din Turcia: KOSKA, TAT, TEMPO
CANDY.
KOSKA este un brand de dulciuri turcești: rahat-locum, baklava, halva, gemuri ș.a cunoscut în toată lumea. O linie aparte a
KOSKA sunt produsele pentru diabetici.
TAT - marca nr.1 de fructe și legume conservate din Turcia,
fără aditivi alimentari și conservanți.
TEMPO CANDY se specializează pe producerea de pesmeți
de susan, alune și arahide,100% organice.

ISTANBUL BAZAAR - the store of high quality Turkish foodstuffs. A variety of oriental sweets, dried fruit, nuts and spices.
At the exhibition we will present the trademark Turkish products: KOSKA, TAT, TEMPO CANDY.
KOSKA is a brand of Turkish sweets: rahat-locum, baklava, halva, jams and others, well-known throughout the world. A special line of KOSKA are the products for diabetics.
TAT - no.1 trademark of preserved fruits and vegetables from
Turkey, without food additives and preservatives.
TEMPO CANDY specializes in the production of sesame, hazelnuts and peanuts sticks, 100% organic.
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str.Bucuriei 18/4, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 057 813
e-mail: craftmeat@outlook.com
www.craftmeat.md
facebook/craftmeat
Instagram/craftmeat
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KIMBO BAR-SHOWROOM
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Kimbo Moldova își desfășoară cu succes activitatea pe piața
cafelei din țară deja de cinci ani. Datorită muncii asidue, compania Kimbo Moldova s-a dezvoltat continuu.
Cafeaua Kimbo poate fi savurată în Kimbo Bar-Showroom,
aici sunt prezentate mai multe tipuri de cafea: cafea Kimbo
boabe, cafea Kimbo măcinată, cafea Kimbo capsule, monodoze. Kimbo Bar-Showroom oferă și o varietate mare de ceaiuri, veselă pentru cafea și ceai, aparate de cafea și accesorii
pentru cafea.
Experimentează cu diferite tipuri de cafea Kimbo și vei găsi
gustul preferat!

Kimbo Moldova has been working successfully on the coffee
market in the country for five years already. Due to hard work,
Kimbo Moldova has continuously developed.
Kimbo Coffee can be enjoyed in the Kimbo Bar-Showroom,
where several types of coffee are served: Kimbo coffee beans,
ground Kimbo coffee, Kimbo coffee capsules, monodoses.
The Kimbo Bar-Showroom also offers a large variety of teas,
coffee and tea mugs, coffee machines and coffee accessories.
Experiment with different types of Kimbo coffee and you will
find your favorite taste!

GSM: +373 68 117 111
GSM: +373 68 118 111
e-mail: office@korkmaz.com
URL: korkmaz.md

KORKMAZ

Vesela Korkmaz - veselă turcească care îmbină calitatea excepțională și prețurile avantajoase, produsă în Istanbul și livrată în mai mult de 60 de țări.
Compania KORKMAZ a fost înființată în 1972.
În Turcia, producătorul de veselă și ustensile de bucătărie
Korkmaz este lider pe piața de profil.
Korkmaz se poziționează ca un brand care produce cele mai
bune, mai performante, mai frumoase și mai comode articole
pentru oameni. Produsele KORKMAZ dețin certificatele internaționale CE, GS, TSE, ISO.

Korkmaz dishware is Turkish kitchenware, combining high
quality and adequate prices, manufactured in Istanbul and delivered to more than 60 countries in the world.
The company KORKMAZ was established in 1972.
In Turkey, the manufacturer of kitchenware and utensils Korkmaz is the leader of this specific market. Korkmaz positions itself as a brand that produces all the best, newest, beautiful and
convenient goods for a wide range of customers. KORKMAZ
products was granted international certificates CE, GS, TSE,
ISO.
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str. Bogdan-Voievod 2, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 779 777
E-mail: info@kimbo.md
E-mail: kimbo.moldova@gmail.com
URL: kimbo.md
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str. Industrială 40/2, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +(373) 69-21-75-75
Tel.: +373 (22) 85-69-14
laska.moldova@gmail.com
https://www.facebook.com/belaya.byroza
https://www.instagram.com/belaya_byroza/

I.C.S. LASKA-MOL S.R.L.

GSM: + (373) 696-15-735
tel; +(373) 22-47-11-11
fax:+373-22-42-22-87
e-mail: director.exc@gmail.com
e-mail: sales@megaalliance.md
www.excelsior.md

MEGA PRODUCT S.R.L.
CAFFEE EXCELSIOR, KALFANY, WISSOTZKY TEA, HYSON TEA,
CAFFEE CLASSICO, FOODNESS, GASTEINER.

The trademark TM “Белая Бяроза” is clearly indicating that we
are from Belarus, although we found the perfect ground for developing the brand in hospitable Ukraine! And not by chance!
The desire to revive the good production tradition, to bring
back the product from our childhood, its well-deserved reputation and the confidence of the consumers, the desire to fill
people’s lives with the true taste of ice cream, these were the
reasons to re-create the Belaja Biaroza brand! With original
recipes and established ice cream technologies, as well as the
ability to import the main raw materials from Belarus, we have
turned to the most important ice cream makers in Ukraine and
we are now successfully producing this delightful cold product!

Compania MEGA PRODUCT este importator și distribuitor al
produselor alimentare din segmentul premium „Fine Food
& Gourmet Selection”. Misiunea companiei și eforturile angajaților noștri vizează promovarea conceptului de lux accesibil - de a oferi clienților noștri oportunitatea de a cumpăra
produse de cea mai înaltă calitate la prețuri accesibile. Printre
partenerii noștri se numără multe branduri de renume mondial, lideri de calitate în domeniile lor, cum ar fi cafea, ceai,
produse de cofetărie. Magazinul nostru de firmă se află în
clădirea Centrului comercial „Jumbo” (intrarea de pe strada
Decebal, EXCELSIOR).

MEGA PRODUCT is the importer and distributor of food
products of the premium segment “Fine Food & Gourmet
Selection”. The mission of the company and the efforts of our
employees are aimed at promoting the concept of affordable
luxury and offering our customers the opportunity to purchase
food of the highest quality at affordable prices. Among our
partners there are many well-known world brands, leaders in
quality in their fields, such as coffee, tea, confectionery. Our
company store is located in the building of the shopping
center “Jumbo” (entrance from Decebal street, EXCELSIOR)
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Marca comercială TM „Белая Бяроза” spune că suntem din
Belarus, deși am găsit terenul propice pentru dezvoltarea
brandului în Ucraina ospitalieră! Și nu întâmplător!
Dorința de a renaște buna tradiție de producție a înghețatei,
dorința de a reîntoarce produsului din copilăria noastră renumele bine meritat și încrederea consumatorilor, dorința de a
umple viața oamenilor cu gustul adevărat al înghețatei, acestea sunt motivele de a începe povestea brandului „Белая
Бяроза“! Cu rețete originale și tehnologiile consacrate de
producere a înghețatei, precum și posibilitatea de a importa
din Belarus principalele materii prime, am apelat la cei mai
importanți producători de înghețată din Ucraina și acum producem cu succes deliciul rece pentru consumatori!

53
www.food-drinks.moldexpo.md

www.food-drinks.moldexpo.md

FOOD & DRINKS

MENAVIT-LUX S.R.L.

Compania MENAVIT LUX, înființata în anul 2003, se specializează în producția și distribuția de produse de panificație.
Compania s-a dezvoltat treptat, a extins și a modernizat posibilitățile de producție, iar la etapa actuală produce și comercializează biscuiți sub marca proprie „AriDami”.

MENAVIT LUX was established in 2003, specializing in the
production and distribution of bakery products. Gradually the
company evolved, expanding and modernizing its production
facilities, and presently MENAVIT LUX manufactures and markets biscuits under its own brand - “AriDami”.

Compania operează în propriul său sediu, în com. Băcioi,
având spațiu de producție de peste 1500 m2. Aici sunt situate oficiul și depozitul companiei, precum și parcul auto cu
13 unități de transport. În prezent, compania produce 30 de
tipuri de biscuiți. Capacitatea de producție este de 40-50 t pe
lună. În 2017 40% din cifra de afaceri au reprezentat exporturile în România, iar 60% - vânzările pe piața locală.

The company operates in its own premises in Băcioi, with a
production area of over 1500 m2. The facility locates the office and the warehouse, as well as a fleet of 13 transportation
units. Currently, the company produces 30 types of biscuits.
The production capacity is 40-50 t per month. In 2017, 40%
of turnover accounted for export sales in Romania, and 60%
represented sales on the local market.

Combinatul de pâine MILINA
Voczalnaia, 28, MD-7402
Taraclia, Republica Moldova
GSM: +373 69 164 036
GSM: +373 62 100 197

IUGINTERTRANS S.A.

• în 1994 ne-am lansat pe piața din Republica Moldova;
• în prezent activează 4 fabrici de pâine: în Taraclia, Comrat,
Anenii Noi și Drochia;
• la momentul actual peste 400 de persoane sunt angajate la
fabricile MILINA;
• pentru prepararea produselor de panificație se folosesc
echipamente moderne, cu aplicarea unei cote minime de
muncă manuală;
• zilnic peste 100 000 de produse MILINA sunt livrate la punctele comerciale din toată țara;
• a fost construită și lansată o nouă secție de producere a
semipreparatelor pentru coacere în or. Taraclia.

• In 1994 we started our activity on the Moldovan market;
• Currently 4 bakeries are in operation: in Taraclia, Comrat,
Anenii Noi and Drochia;
• At present more than 400 people are employed at Milina
factories;
• Modern equipment is used for the preparation of baked
products, with a minimum manual labour quota;
• Over 100,000 Milina products are delivered daily to trade
points across the country;
• A new section for the production of semi-finished baking
products was built and launched in Taraclia.
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Marca Comercială: AriDami
str. Andriana 40/1, com. Băcioi,
mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 696 41 444
e-mail: info@aridami.md
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MOLDRETAIL GROUP S.R.L.
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Cu 77 de magazine în Republica Moldova, Moldretail Group
este compania care operează cu brandurile de retail Linella
și Unimarket. Pe parcursul anilor, compania a depus eforturi
permanente pentru a le oferi clienților cele mai bune produse, folosind utilaj de ultimă generație, într-un spațiu bine
compartimentat pentru primirea, păstrarea și vânzarea mărfurilor. La fel, se pune accent pe produsele fresh, toate forțele
fiind concentrate în atingerea obiectivului de a fi magazinul
preferat de clienți pentru produse proaspete.

With 77 stores in the Republic of Moldova, Moldretail Group
is the company that operates the Linella and Unimarket retail
brands. Over the years, the company has made permanent
efforts to provide customers with the best products, using
state-of-the-art equipment, in a conveniently compartmented
spaces for receiving, storing and selling goods. Also, emphasis is placed on fresh products, all our forces being focused on
achieving the goal of being the favorite shop of our customers
for fresh products.

str. Albișoara, 4, Centrul Comercial Atrium
Chișinău, Republica Moldova
GSM : +373 67/ 222-222
E-mail : marketing@motiko.eu
URL : https://www.facebook.com/motikomoldova/
Instagram: motiko_desserts

MOTIKO - LUXURY JAPANESE DESSERTS

Marca Motiko este o filozofie, la baza căreia stă filozofia japoneză despre mâncare - o formă rafinată și un conținut simplu.
Baza desertului e orezul japonez; la fabricare se folosesc numai ingrediente naturale. În calitate de umplutură se folosesc
diferite combinații de fructe, fructe uscate, nuci. MOTIKO se
mândrește cu o varietate de topping-uri unice, combinații pe
bază de smântână, nuci, fructe și topping. • În ciuda faptului
că MOTIKO este un desert, consumul acestuia nu se reflectă
asupra siluetei. Deci, Mochi poate fi considerat un desert dietetic, pe care vi-l puteți permite. • Pentru vegetarieni există
o linie specială de deserturi, umpluturile nu conțin grăsimi
animale - doar ingrediente vegetale. • Deserturile MOTIKO
nu conțin gluten.

Motiko as a philosophy. At the heart of the brand philosophy is
the Japanese concept of food – an exquisite form and a simple
content. The basic product is rice, which is the core of Japanese cuisine. The main rule of the Japanese cuisine, strictly
followed, is that the food should be healthy. We use only natural ingredients and the desserts are displaying a minimalistic
shape.
Advantages of MOTIKO desserts:
• Despite the fact that MOTIKO products are considered desserts, they will never affect your figure. Actually Mochi can be
considered a diet dessert and you can enjoy them at your
pleasure.
• Vegetarians benefit of a special line of desserts without animal fats, containing only vegetal ingredients.
• Motiko desserts are gluten-free.
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șos. Muncești 121
MD-2002, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 89 09 30
Fax: (+373 22) 89 09 27
E-mail: office@linella.md
http://www.linella.md/
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NERDICA S.R.L.
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Revenind la tradiții, compania Nerdica S.R.L. a lansat producerea sucului din mere, de stoarcere directă, cu ambalare în
Bag-in-Box de 3, 5 și 10 litri. Se produce exclusiv din mere
proaspete autohtone, utilizându-se procesarea minimă: spălarea - zdrobirea - presarea merelor - pasterizarea - ambalarea sucului, ceea ce permite păstrarea maximală a gustului și
aromei merelor moldovenești. Ambalajul modern cu robinet
păstrează prospețimea și este comod de utilizat pentru consumatori. După deschiderea pachetului sucul poate fi păstrat
la temperatura mediului timp de 10 zile.

Freshly squeezed apple juice, 100% natural Returning to tradition, the company Nerdica S.R.L. launched the production
of freshly squeezed apple juice, packed in Bag-in- Box 3, 5
and 10 liters. The juice is made exclusively from fresh local apples, using minimal processing: washing - crushing - pressing
- pasteurization - packing, which allows to preserve the maximum of the flavor and aroma of Moldovan apples. Modern
packaging with tap keeps the juice fresh and is easy to use for
consumers. After opening, the juice can be stored at ambient
temperature for 10 days.

Unitatea de producție: str. Costiujeni 8/5
Magazin: bd. Dacia 30/1 (în curte)
GSM: +373 69 12 22 57
E-mail: pibacom@yandex.ru
https://web.facebook.com/CopturaBuna

PIBA&CO S.R.L.

Compania se ocupă cu producția de făinoase: o selecție
largă de biscuiți fără aditivi chimici, produse de panificație,
plăcinte cu diverse umpluturi. Toate produsele noastre sunt
foarte gustoase!

FOOD & DRINKS

str. Mihail Sadoveanu 4
MD 2044 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.mos-ion.md
GSM : +373 79/ 430-132
E-mail: alex.chirtoca@gmail.com

The company is engaged in the production of baked products: a large selection of biscuits without chemical additives,
baked goods, placinte (rolls) with various fillers. Everything is
delicious!
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str. Cetatea Albă, 172
Chișinău, Republica Moldova
tel.: (+ 373 22) 21-40-21
GSM: + 373 60-70-40-47
e-mail: ponti@ponti.md
www.facebook.com/pontisrl

FOOD & DRINKS

Ponti Home sunt produse textile de autor pentru bucătărie și
pentru locuință.
O colecție de șorțuri pentru întreaga familie, mănuși pentru
gătit, hăinuțe pentru ceainice, săculețe pentru pâine și crupe,
prosoape de in, fețe de masă cu dantelă.
Pentru produsele noastre folosim numai țesături naturale de
înaltă calitate - bumbac, in.
Accesoriile funcționale, elegante, de calitate vă vor ajuta să
creați în casă o atmosferă caldă pentru familia dvs.

PRAGMA TRADING S.R.L.

Ponti Home - designer kitchen and home textiles.
A collection of aprons for the whole family, unique potholders,
dollies for kettles, bags for bread and cereals, linen towels, tablecloths with lace trims.
We use only high quality natural fabrics for our products - cotton and linen.
Functional, high-quality and stylish accessories will help create
an unique atmosphere in your house.

Haine de unică folosință
Articole parafarmaceutice
Botoșei de polietilenă și polipropilenă
Mânecuțe de polietilenă și polipropilenă
Bonete de hârtie, polipropilenă
Șorțuri de polietilenă, cauciuc natural, poliuretan
Halate de polietilenă și polipropilenă
Salopete de polipropilenă
Măști de față, diverse
Mănuși de cauciuc, latex, nitril, bumbac

Disposable clothing
Parapharmaceuticals
Polyethylene and polypropylene bootees
Polyethylene and polypropylene oversleeves
Bonnets in paper, polypropylene
Aprons in polyethylene, natural rubber, polyurethane
Coats in polyethylene and polypropylene
Overalls in polypropylene
Face masks, miscellaneous
Gloves in rubber, latex, nitrile, cotton

60

FOOD & DRINKS

PONTI

GSM: +373 688-688-15
e-mail: office@pragma.md
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Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 79/ 65-40-52
E-mail: egor.bobco@gmail.com

str.Gagarin 60, MD-3420 s. Cărpineni,
r-nul Hâncești, Republica Moldova
Tel.: +373 269 27 145
GSM: +373 68 97 15 45
E-mail: carpinipasta@gmail.com
Web-site: www.carpini.md

QUALIKO-GROUP S.R.L.

RUSALEPASTE S.R.L.

Chicken meat
MHP controls the entire chain of poultry meat production. Using the vertical business model allows us to guarantee high
quality standards for our products and full quality control during the production process. We use our own seeds for the production of fodder, which are enriched with proteins, vitamins
and minerals necessary for the healthy growth of chickens.
Eggs produced by the MHP breeder stock are transported to
MHP incubators on chicken farms. Bird breeding takes place in
open spaces, the eggs of the highest category.

RUSALEPASTE SRL, sole manufacturer of pasteurized fresh
pasta (with and without fillings), launches the CARPINI brand!
The exclusive Italian manufacturing technology of CARPIINI
hand-made pasta, made from hard wheat flour (DURUM) and
fresh chicken eggs, using Italian equipment, which ensures
end products of a quality ... buonissimo! An assortment of 22
products - FETTUCCINE, TAGLIOLINI, SPAGHETTI, LASAGNE,
GNOCCHI, TORTELLINI, RAVIOLI and more. CARPINI pasta
are packed along innovative technology, in a controlled atmosphere (ATM), which allows fresh products to be stored at
+ 2 ° C + 4 ° C (in the refrigerator) for 60 days. We offer special
conditions of collaboration to commercial and HORECA networks. We are in the process of certification according to the
international standards ISO 9001 & ISO 22000.
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Carne de pasăre
Compania MHP controlează întregul lanț al procesului de
producție al cărnii de pasăre. Folosirea modelului vertical de
afaceri ne permite să garantăm standarde înalte de calitate
pentru produsele noastre și un control complet al calității în
timpul procesului de producție. Utilizăm propriile noastre
semințe pentru producția de furaje, care sunt îmbogățite cu
proteine, vitamine și minerale, necesare creșterii sănătoase a
puilor. Ouăle produse din stocul de amelioratori ai companiei MHP sunt transportate în incubatoarele MHP, care se află la
fermele de pui. Creșterea păsărilor se desfășoară în încăperi
deschise, ouăle produse sunt de categoria superioară.

RUSALEPASTE - unic producător de paste făinoase proaspete pasteurizate, cu și fără umplutură, lansează pe piață
marca CARPINI! Tehnologia de fabricație exclusiv italiană a
pastelor artizanale CARPINI din făină de grâu dur (DURUM)
și ouă proaspete de găină, pe utilaj italian, permit producerea produselor de calitate …bun, buonissimo! Un sortiment
din 22 de produse - FETTUCCINE, TAGLIOLINI, SPAGHETTI, LASAGNE, GNOCCHI,TORTELLINI, RAVIOLI ș.a. Pastele
CARPINI sunt ambalate, folosindu-se o tehnologie inovativă – în atmosferă controlată (ATM), care permite păstrarea
produselor în stare proaspătă la temperaturi de +2 +4°С
(în frigider) până la 60 de zile. Oferim condiții speciale de
colaborare pentru rețelele comerciale și HORECA. Suntem
în proces de certificare conform standardelor internaționale
ISO 9001&ISO 22000.
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Compania Salamer-Com a fost fondată în anul 1999, începând ca o afacere de familie în satul Mereni, raionul Anenii
Noi. Pe parcursul anilor, cu investiții constante în calitate, modernizare și servicii, Salamer a reușit să-și fidelizeze clienții
prin produse din carne de cea mai înaltă calitate, produse
tradiționale, dar și inovative.
Gustul și calitatea ramân și astăzi prioritatea nr.1, iar pentru a
asigura și menține un standard înalt, mezelurile și produsele
din carne sunt disponibile exclusiv în reteaua de magazine
SALAMER, prezentă în cea mai mare parte a Republicii Moldova.

SALAMER-COM was founded in 1999 as a family business
in Mereni village, Anenii Noi district. With many years of experience, constantly investing in quality, modernization and
service, SALAMER succeeded in attracting a vast number of
clients thanks to the high quality of meat products, both traditional and new. Good taste and quality are a no. 1 priority
for the company, and in order to support and maintain the
standards of products quality, sausages and meat products
are available only in the SALAMER chain of stores, located in
the majority of towns of Moldova.

str. Calea Basarabiei 42
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova
Tel./ fax: +373 22-89-01-83
GSM: 060302482

SILVICEB-COM S.R.L.

Compania de distribuție SILVICEB-COM colaborează cu producătorii locali și vinde produse de așa mărci ca: mezeluri
Carne Sud, lactate BIO De Drochia, carne congelată și produse semifinite din carne de porc și de pasăre de la Gavris,
cârnați de casă Geld Progress.

The SILVICEB-COM distribution company collaborates with
local producers and supplies products such as: Carne Sud
sausages, BIO de Drochia dairy products, Gavris frozen meat
and semi-finished products in pork and poultry meat, Geld
Progress homemade sausages.
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str. 31 August 47
MD-6526 s. Mereni, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
Tel. : + 373 265/ 55-444; 54-303
Fax : + 373 265/ 55-444; 54-303
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Fax: +40 239 629 844
comercial@supereggs.ro
www.supereggs.ro

S.C. SUPER EGGS S.R.L.
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Super Eggs, situată în regiunea Brăila, este specializată în
producția și comercializarea de ouă albe și roșii, praf de ouă
și ouă pasteurizate. Face parte din Grupul European Eurovo.
Societatea se evidențiază pe piață datorită controlului total
asupra calității produselor sale. Astfel, controlează întregul ciclu de producție, de la fermele de tineret până la produsele
finale, inclusiv nutrețurile folosite pentru hrana păsărilor care
sunt pregătite în propria fabrică. Atât materiile prime, cât și
produsele finite rezultate sunt analizate în laboratorul autorizat al societății.

Super Eggs, located in Braila region, is specialized in the production and trade of packed white and red eggs, egg powder
and pasteurized eggs and is a part of the European Eurovo
Group.The company stands out on the market due to a rigorous control over the quality of their products .It controls the
production cycle from their chicken farms up to the final products, including the feed for the hens which is prepared in their
factory. The raw materials and the final products are analysed
in the company’s authorized laboratory.

str. Bolgarscaia, 87 of. 11
MD-6104 or. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
GSM: +373 69 108 302
e-mail: allspworld@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/allspiceworld/

TATTI LUX S.R.L.

TATTI LUX este o companie tânără în dezvoltare dinamică,
care produce condimente și mirodenii organice de calitate
înaltă pentru o viață sănătoasă, implicit pentru dezvoltarea
culturii consumului de condimente.
Sub marca „AllSpaseWorld - condimente din întreaga lume“
promovăm amestecuri pentru prepararea diferitor feluri de
mâncare care NU conțin sare, conservanți și ingrediente artificiale.
Amestecurile perfect echilibrate garantează prepararea de
mâncăruri gustoase și sănătoase și sunt un colac salvator
chiar și pentru începători.

TATTILUX SRL is a young and dynamically developing company that aims to supply only quality organic spices and seasonings for healthy nutrition, as well as to develop the culture of
spices consumption. Under the brand “AllSpaseWorld - Spices from all over the world” we promote original mixes for the
preparation of various dishes, which contain NO salt, preservatives or other artificial ingredients. Perfectly balanced mixes
guarantee the preparation of delicious and healthy dishes,
even by beginners.
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str. Transilvaniei nr. 1, Brăila
810249 jud. Braila, Romînia
GSM +40 734 594 892
Tel.: +40 239 610 836
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TOP-SHOP

FOOD & DRINKS

Studio Moderna este astăzi liderul e-comerțului multi-channel în Europa Centrală și de Est, inclusiv și în Republica Moldova. De-a lungul anilor am înțeles exact de ce au nevoie cu
adevărat clienții noștri. Mărcile noastre – Dormeo, Delimano,
Rovus, Walkmaxx, Wellneo, Top-Shop, sunt create pentru a
îmbunătăți calitatea vieții fiecăruia, și suntem hotărâți să facem și mai multe pentru a vă oferi serviciile noastre.

Studio Moderna is today the leader of multi-channel e-commerce in Central and Eastern Europe, including Moldova. Over
the years we have understood exactly what our customers really need. Our brands - Dormeo, Delimano, Rovus, Walkmaxx,
Wellneo, Top-Shop - are designed to improve everyone’s quality of life, and we are determined to do even more to provide
you our services.

GSM: + 373 78 888 327
e-mail: vradamovschi@AZMOL.MD

VION-IMPEX S.R.L.

Fondat în 1991, în Azerbaidjan, Grupul de companii AZERSUN HOLDING este la moment în topul companiilor din țară
în domeniul producției de alimente, comerț și agricultură.
Produsele AZERSUN HOLDING pot fi găsite pe piața din Moldova: produse alimentare, ceaiuri, conserve etc.
În prezent există numeroase mărci de ceai pe piața mondială, printre care AZERCAY ocupă un loc aparte. Acest brand
reprezintă un mix de ceaiuri calitative cu diferite gusturi și culori, inclusiv de fructe, de plante etc.
Patria rodiilor este Azerbaidjanul. Beneficiile rodiilor și a sucului de rodii sunt bine cunoscute: este recomandat persoanelor care suferă de probleme cardiovasculare. Sucul de rodii
SAVILLE este 100% natural, fără zahăr și fără concentrate.

Founded in 1991 in Azerbaijan, the Azersun Holding Group of
Companies is today the country’s leader in the manufacture of
foodstuffs, trade and agriculture.
The products of Azersun Holding can be found on the Moldovan market, namely foodstuffs, tea, canned products etc.
Currently, there are various brands of tea on the world market,
among which “Azercay” holds a special place. This brand of
tea is a mixture of quality teas, it at the same time provides
consumers with a large selection of teas with different taste
and colors, inclusive fruits and herbal teas etc.
Azerbaijan is the homeland of the pomegranate. The beneficial qualities of the pomegranate and its juice are well-known.
Most importantly, what should be called, it is recommended
to people suffering from cardiovascular diseases. The pomegranate juice SAVILLE is 100% natural, sugar-free and without
concentrates.
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Piața D. Cantemir, 1, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 264-131
e-mail: info@top-shop.md
URL: www.top-shop.md
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str. Sciusev, 67
MD-2012 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 (22) 22 83 06, (22) 244 842
Fax: +373 (22) 22 74 69
GSM: +373 69 151 306
E-mail: zepter@zepter.md
Web-site: www.zepter.md

Î.C.S. ZEPTER INTERNATIONAL S.R.L.

ул. Береговая, 135
г. Днепропетровск, Украина
agroprodinvest.com
dc.agroprodinvest@ukr.net

ООО АГРОПРОД ИНВЕСТ
PRODUCĂTOR DE SEMIFABRICATE
DE MARCA COMERCIALĂ “ЖАРКА ВАРКА”

Zepter has conquered the whole world with its patented kitchenware.
In the ware made in 316 L metal, you can cook without adding
salt, water or oil and preserve the natural taste and flavor of
food, as well as vitamins and minerals.
In the grill, delightful meat or fish will never stick! Small pyramids are arranged all over the bottom of the vessel - now the
dream to get a delicious crunchy crust, like in the oven, can be
fulfilled.
Zepter’s Morejuicepress juicer is suited for the preparation of
fresh juices, ice cream, purees and fruit sorbets. Morejuicepress works at low speed and keeps up to 6 times more vitamin C.

Compania noastră activează pe piață de 15 ani și se concentrează pe semipreparate congelate din carne. În procesul de
producție folosim munca manuală și depunem mult suflet în
ceea ce facem.
Personalul calificat asigură garanția calității produsului.
Lucrăm numai cu materii prime de calitate. Introducem sistemul HACCP. Ne mândrim cu calitatea și sortimentul. TM
„Zharka Varka” nu este doar un produs semifinit, este unul
făcut exact ca acasă, cu multă dragoste! TM „Zharka Varka” –
umple-ți farfuria cu dragoste!

Our company has been operating on the market for 15 years
and is focused on the production of frozen semi-finished meat
products. As the work process is manual, we can proudly state
that we invest in our products a part of our soul.
Stable and qualified staff is the guarantee of product quality.
We work only with quality raw materials. We are in the process
of introducing the HACCP system. We pride ourselves on quality and assortment. TM “Zharka Varka” are not just semi-finished
products, they are semi-finished home-made products made
with love! TM “Zharka Varka” - FILL YOUR PLATE WITH LOVE!
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Compania Zepter a cucerit toată lumea datorită veselei patentate.
Vesela produsă din metal 316 L permite prepararea bucatelor fără adăugare de sare, apă sau ulei, păstrează gustul natural și savoarea alimentelor, vitaminele și mineralele.
În griller deliciile culinare din carne sau pește nu se vor lipi
niciodată! Pe tot fundul vasului sunt aranjate piramide mici acum dorința de a obține o crustă crocantă delicioasă ca în
cuptor este realizabilă.
Storcătorul Morejuicepress de la Zepter este adaptat pentru
prepararea sucurilor proaspete, înghețatei, piureurilor, șerbeturilor din fructe. Morejuicepress funcționează la viteză
mică și păstrează de până la 6 ori mai multă vitamina C.
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Украина, 45636, Волынская обл.,
Луцкий р-н, с. Гаразджа,
ул. Вишневая, 81б
tel.: 38 (0332) 78-49-90
(многоканальный)

tel.:+38 (050) 709-88-55
tel.: +38 (099) 630-82-60
E-mail: office@una.lutsk.ua
URL: unapak.ub.ua

ООО СПАЙС-ЛУЦК

FOOD & DRINKS

Compania СПАЙС-ЛУЦК este un producător de condimente aromate picante, mirodenii și aditivi alimentari. Cu TM
„Yunapak” și TM „Pani Spice” producem mai mult de 70 de
produse. Compania noastră activează pe piață de mai bine
de 10 ani. Sortimentul este reînnoit constant. Avantajele companiei: deține certificatul ISO 22000 HACCP, folosește materii prime de calitate din întreaga lume, abordează individual
fiecare client, comercializează produsele sale la un raport
optim dintre preț și calitate. СПАЙС-ЛУЦК este o companie
competitivă, de succes, tânără și puternică, care continuă să
se dezvolte!

СПАЙС-ЛУЦК (SPICE-LUTSK)C is a manufacturer of spicy-aromatic seasonings, spices and food additives. Under TM “Yunapak” and TM “Pani Spice” we produce more than 70 products.
Our company has been operating on the market for more than
10 years. The assortment is constantly replenished. Advantages of the company: availability of ISO 22000 HACCP certificate, high quality of raw materials from different countries of
the world, individual approach to each client, an optimal balance of price and quality. Spice-Lutsk is a successful, young,
strong company that always goes forward!
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Fax: +373 22 29-67-29
Service utilaj tehnologic (fără zile de odihnă):
+373 69 900 989
Service sistemelor de automatizare în comerț și
alimentație publică (fără zile de odihnă):
+373 60 00 11 03

str. Ion Pruncul, 4/1
MD2005 Chișinău, Republica Moldova
www.alex-se.com
e-mail: office@alex-se.com
Telefoane:
Oficiu: +373 22 244-572
Service: +373 22 24-30-87

FOOD TECHNOLOGY

Alex S&E activează pe piața Moldovei de 25 ani.
Suntem producător locali de:
• Balanțe electronice pentru comerț;
• Echipament pentru industrie și sectorul agrotehnic:
- Cântare pentru automobile și vagoane
- Cântare pentru animale
- Cântare cu monoșină și de macara
- Sisteme de dozare
• Modernizarea tuturor tipurilor de cântare din mecanice în
electronice, cu conectare la calculator;
• Automatizarea comerțului și segmentului HoReCa.
Compania are filiale în Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol.
Peste 20 000 de companii din Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus sunt clienții companiei Alex S&E.

ALIR-COMERȚ S.R.L.

Alex S & E has been active on Moldovan market for 25 years.
We are local manufacturers of:
• Electronic balances for commerce;
• Industrial and agro-industrial equipment:
- Scales for cars and wagons
- Animals weighing scales
- Mono and crane scales
- Dosing systems.
• Modernization of all types of scales from mechanical to electronic, with computer connection;
• Automation of trade and HoReCa segment.
The company has branches in Chisinau, Balti, Comrat and Tiraspol. More than 20,000 companies from Moldova, Russia,
Ukraine, Belarus are Alex S & E’s customers.

Compania ALIR-COMERŢ S.R.L., fondată în anul 2002, este
cel mai mare furnizor de veselă profesională și de uz casnic
din Republica Moldova. ALIR-COMERȚ este distribuitor autorizat și exclusiv al brandurilor: Luminarc, Arcoroc, Chef&Sommelier, Cristal D’Arques, Libbey, Stolzle, Leela Baralee, Baodayi, Pyrex, TVS, Eternum, OSZ, Curver. Sortimentul nostru
cuprinde mai mult de 3.000 de articole de veselă din sticlă,
vitroceramică, porțelan și ceramică, cristal, tacâmuri, veselă
cu suprafață antiaderentă și termorezistentă, tacâmuri și produse din masă plastică pentru restaurante, baruri, cafenele
și hoteluri. Această ofertă este considerată pe bună dreptate
cea mai mare pe piața moldovenească.

ALIR-COMERŢ S.R.L., founded in 2002, is the largest supplier
of professional and household crockery in the Republic of Moldova. ALIR-COMERŢ is the authorized and exclusive distributor of the brands Luminarc, Arcoroc, Chef&Sommelier, Cristal
D’Arques, Libbey, Stolzle, Leela Baralee, Baodayi, Pyrex, TVS,
Eternum, OSZ, Curver. Our assortment includes more than
3,000 articles of dishware in glass, vitroceramics, porcelain
and ceramics, crystal, cutlery, anti-adhesive and heat-resistant
glassware, plastic tableware and products for restaurants, bars,
cafes and hotels. This offer is rightly considered the largest on
the Moldovan market.
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ALEX S&E S.R.L.

str. Pădurii, nr. 19 (intersecție cu str.Grădina Botanică)
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +З7З 22 85 48 68
GSM: +373 68 682 494
GSM: +373 62 100 434
E-mail: info@alir.md
Web-site: www.alir.md
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UNIUNEA DE PERSOANE JURIDICE
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A INDUSTRIILOR
DE PANIFICAȚIE ȘI MORĂRIT

FOOD TECHNOLOGY

Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit este
o organizație necomercială, neguvernamentală, independentă și apolitică, constituită cu scopul de a promova concurența loială din industriile de panificație, a morăritului și a
produselor derivate la nivel local și internațional. Asociația
participă activ la dezvoltarea colaborării în cadrul comunității
de business în domeniul panificației și al morăritului din Moldova, încurajarea investițiilor în domeniul respectiv.

The National Association of Bread and Milling Industries is a
non-profit, non-governmental, independent and apolitical organization, set up to promote fair competition in the bakery
and milling industry and its derivatives at local and international levels. The association actively participates in the development of cooperation within the Moldovan bakery and milling
business community, encouraging investments in the field.

kv. Industrialen 14B, Stara Zagora, Bulgaria 6000
Phone: 00359 42 602 861
Cell: 00359 888 147 700
Fax: 00359 42 616 130
Email: plamen.krastiraev@ateplast.eu
Website: http://www.ateplast.eu

ATE PLAST OOD

ATE PLAST ODD este o companie înființată în 1994 în Stara
Zagora (Bulgaria), este specializată în producția de folii de
plastic și ambalaje flexibile. Compania este certificată ISO
9001/2008; ISO 14001/2004 și BRC Global Standard. Ne
concentrăm pe industria alimentară și pe ambalajele pentru
transportare. Cota destinată exportului constituie aproximativ
80% din totalul producției noastre.

FOOD TECHNOLOGY

str. Uzinelor 19, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 422 500
Fax: +373 22 422 040
e-mail: v.gutuleac@yahoo.com

ATE PLAST ODD is a company established in 1994 in Stara Zagora (Bulgaria) and is specialized in the production of flexible
plastic films and packaging. The company is ISO 9001/2008;
ISO 14001/2004 and BRC Global Standard certified. We are
focused on food industry and transport packaging. The quota
of our production intended for export is around 80%.
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г. Вышгород, а/с 80
07300, Киевська область, Украина
Tel. : +380 44/ 585-55-85
Fax : +380 44/ 585-55-85
E-mail: info@aventin.ua
URL : www.aventin.ua

АВЕНТИН ЧП

str. Independenţei, 40
MD-2072 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-35-73
Fax : +373 22/ 57-35-73
GSM : +373 69/ 11-64-95
E-mail : bongard1@mail.ru
URL : www.bongard.fr

BONGARD
PRODUCĂTOR DE ECHIPAMENTE FIABILE ȘI CALITATIVE

Manufacturer of flexible printed packaging materials, printed
plastic bags, PE and barrier films. The products are manufactured on the equipment of leading world brands (Germany
and Italy). The company has developed and successfully sells
new materials in the series TM “AVENTIN ECO PACK” for ice
cream, butter, mayonnaise, milk, bulk products and confectionery. It offers foil and packing in barrier materials with PE
and EVOH, wicket bags for packing poultry and bakery products. The company has implemented IMS (ISO 9001, ISO
22000, FSSC 22000, ISO 14001).

Thanks to the excellent quality, multifunctionality, technological flexibility and durability, the equipment for bread production of the French company Bongard proved to be excellent.
Since its foundation in 1922, the company has expanded significantly and currently owns three large manufacturing enterprises in Europe, producing a wide range of products:
• kneading and dough sheeters;
• dough dividers;
• dough rounders;
• proofing cabinets (pre-proofing chambers);
• ovens for mini bakeries (convection, rotary, bottom);
• mobile bakeries;
• cream whippers;
• equipment for water treatment;
• refrigeration units.
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Producător de ambalaje flexibile imprimate, folii de plastic și
pungi. Produsele sunt fabricate pe echipament de mărci de
top din Germania și Italia. Compania a dezvoltat cu succes
și vinde materiale noi Seria TM „Aventin ECO PACK“ pentru
înghețată, unt, maioneză, lapte, produse în vrac și produse de
cofetărie. Oferă folie și pachete finite din materiale barieră cu
PE și EVOH, pungi-wicket pentru ambalarea cărnii de pasăre
și a produselor de panificație. Compania a implementat IMS
(ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001).

Datorită calității excelente, multifuncționalității, flexibilității
tehnologiilor, durabilității, echipamentele pentru producția
de pâine ale companiei franceze BONGARD s-au dovedit a
fi excelente. De la înființarea sa în 1922, compania s-a extins
semnificativ și deține în prezent trei mari întreprinderi în Europa, producând o gamă largă de echipamente, inclusiv:
• pentru frământarea și întinderea aluatului;
• divizoare aluat;
• mașini de modelat rotund;
• dulapuri de dospire (camere de predospire);
• cuptoare pentru mini brutărie (de convecție, prin rotație,
pe vatră);
• brutării mobile;
• malaxoare creme;
• echipamente pentru tratarea apei;
• unități frigorifice etc.
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șos. Hâncești 142, of. 317,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373-79 409 433
Web: www.cuptor.md
e-mail: info@cuptor.md

CART-CEDRU S.R.L.

str. Prelungirea Ghencea 63
Bragadiru - Jud. Ilfov
România
Tel: +40-21 413 20 08
Fax: +40-21 413 00 73
Email: office@dicototal.ro
Web: www.dicototal.ro

DI-CO TOTAL S.R.L.

FOOD TECHNOLOGY

Compania CART-CEDRU dispune de cunoștințe avansate în
domeniul industriei de panificație și patiserie. Din anul 2009
oferim utilaje și tehnologii performante de la cei mai buni
producători din Europa și alte țări ale lumii.
Oferim soluții complexe, inclusiv ingrediente și tehnologii,
pentru fabricarea produselor de panificație, de patiserie și a
înghețatei artizanale.
Utilajele oferite de compania CART-CEDRU sunt durabile și
nu necesită cheltuieli mari pentru mentenanță.

CART-CEDRU has advanced knowledge in baking and pastry
industries. Since 2009, we have been offering state-of-the-art
equipment and technologies from the best manufacturers in
Europe and other countries of the world.
We offer complex solutions, including ingredients and technologies, for the production of baked products, pastries and
ice-cream.
The equipment offered by CART-CEDRU is durable and does
not require important maintenance costs.

Societatea comercială DI-CO TOTAL a fost înființată în anul
1995, este o firmă de familie și are ca obiect de activitate
comercializarea mașinilor și echipamentelor, a pieselor de
schimb și consumabilelor pentru industria alimentară, în același timp oferind și servicii cu personal specializat, precum și
consultanță în domeniul industriei alimentare, în mod special, în prelucrarea cărnii.

FOOD TECHNOLOGY

UTILAJE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

The DI-CO TOTAL company was founded in 1995; it is a family company and its main activity is the sale of machinery and
equipment, spare parts and consumables for the food industry, also offering servicing effected by specialized personnel,
and consultancy in the food industry, especially in meat processing.
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DINA COCIUG S.R.L.

FOOD TECHNOLOGY

Compania DINA COCIUG are o prezență de 25 ani pe piața
din Republica Moldova.
Pe parcursul anilor de activitate am obținut o experiență bogată în oferirea de soluții complexe. Astăzi putem cu ușurință
implementa inovații și tehnologii din așa domenii cum sunt
HORECA, RETAIL, Camere Frigorifice, Sisteme de Utilizare al
Căldurii, Încălzire, Ventilare și Climatizare.
Serviciile „la cheie” asigură calitatea, utilitatea, optimizarea și
automatizarea afacerii Clientului nostru.

The company DINA COCIUG has a 25-year presence on the
Moldovan market.
Over the years we have gained a rich experience in offering
complex solutions. Today we can easily implement innovations
and technologies in such areas as HORECA, RETAIL, Refrigeration Chambers, Heat Utilization Systems, Heating, Ventilation
and Air Conditioning.
The turnkey services we provide ensure the quality, optimization and automation of our Customer’s business.

str. Mehadiei nr. 43, sector 6,
București, 060541, România
GSM: +40 737 444 669
E-mail: info@doral-hall.ro
Website: www.doral-hall.ro

DORAL HALL S.R.L.

Compania DORAL HALL oferă servicii tehnologice moderne
și fiabile în domeniul marcării, identificării industriale, etichetării și ambalării produselor pentru micii producători și pentru liniile de mare viteză. Astfel, suntem capabili să oferim
cele mai bune servicii și soluții îndeplinind toate cerințele și
așteptările clienților noștri la un preț accesibil.

FOOD TECHNOLOGY

bd. Dacia, 38/7,
or. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 664 000
GSM: +373 79 164 000
e-mail: dina@dina.md
URL: http://dina.md/

DORAL HALL provides modern and reliable technological
services in the field of marking, industrial identification, labeling and product packaging for small manufacturers and highspeed lines. Thus, we are able to offer the best services and
solutions meeting all the requirements and expectations of
our customers at an affordable price.
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ECOLUX S.R.L.

FOOD TECHNOLOGY

Societatea Comercială ECOLUX a fost fondată în anul 1995.
În prezent ECOLUX este un furnizor calificat de produse și
echipamente frigorifice, de ventilare și condiționare a aerului, precum și de servicii profesionale de proiectare, montare,
amenajare și întreținere.
Ecolux este distribuitorul exclusiv al mărcii JBG-2, un producător renumit de echipament frigorific comercial pentru retaileri și lanțuri de magazine.
JBG2 a câștigat încrederea unor retaileri renumiți, precum:
Auchan Group, Globus, Metro Group, Tesco, Delhaize, Kaufland, REWE, Spar, dar și a altor rețele din Europa, Africa și
Orientul Mijlociu.

ECOLUX was founded in 1995. At present, ECOLUX is a qualified supplier of refrigeration, ventilation and air conditioning
products and equipment, as well as provider of services in professional design, installation, fitting and maintenance services.
ECOLUX is the exclusive distributor of JBG-2, a renowned
manufacturer of commercial refrigeration equipment for retailers and chain stores.
JBG2 has won the trust of well-known retailers, such as Auchan Group, Globus, Metro Group, Tesco, Delhaize, Kaufland,
REWE, Spar and other networks in Europe, Africa and the Middle East.

str. Ion Creangă, 38 a
MD-2003 or. Durleşti,
mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 58-37-02; 59-98-02

Fax : +373 22/ 58-37-02; 59-98-02
GSM : +373 69/ 88-66-53
E-mail: ftechno-mld@mail.ru
URL : www.favouritetechno.ru

FAVORIT-TEHNO S.R.L.

Livrarea utilajului pentru industria de panificaţie şi cea de
cofetărie (aparataj nou şi renovat) de la producători de elită
italieni: Zuccehelli Forni, Tekno Stamap, Metra, Delfin, DeDanieli, Mimac, Pavoni, Minipan, Laser etc. Maşini de dospit şi
formatat aluat, maşini de glazurat, cuptoare, mixere, linii modulare pentru foitaj şi aluat dospit, brutării, maşini de ambalat, maşini de porţionat aluat, dozatoare de aluat etc.

Supplying equipment for baking and confectionery industry
(new and restored equipment) from leading Italian manufacturers: Zuccehelli Forni, Tekno Stamap, Metra, Delfin, DeDanieli, Mimac, Pavoni, Minipan, Laser etc. Depositing and molding equipment, glazing machines, ovens, mixers, modular
lines for flaky and yeast paste, bakery lines, packing machines,
dough separators, dozers etc.
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str. Sfântul Gheorghe 3, or. Chișinău,
Republica Moldova
Tel./Fax: +373 22 500 963
GSM: +373 69 445 455
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GEA UKRAINE / GEA УКРАИНА

GEA (Germania) - unul dintre cei mai mari producători de
echipamente tehnologice din lume, soluții de sistem și inginerie pentru prelucrarea și ambalarea produselor alimentare și a băuturilor, industria creșterii vacilor pentru lapte și
industria laptelui, industria chimică și farmaceutică, energetică, construcția de nave, protecția mediului. Soluțiile GEA vor
satisface cerințele întreprinderilor din diferite industrii și de
orice productivitate.

GEA (Germany) is one of the world’s leading suppliers of
technological equipment, system and engineering solutions
for processing and packaging of food and beverages, dairy
farming and dairy production, chemical and pharmaceutical
industry, energy, marine and environmental applications. GEA
solutions meet the requirements of enterprises in different industries and of almost any production capacity.

GSM: +373 60 589 559
Tel.: +373 (22) 72 15 70
WEB: global-bar.md
facebook.com/GlobalBar

GLOBAL BAR S.R.L.

De mai bine de un deceniu Global Bar activează eficient în
domeniul deservirii restaurantelor, cafenelelor, barurilor și
hotelurilor prin livrarea de echipamente profesionale, accesorii, veselă, tacâmuri și ustensile de calitate.
Fiecare manager știe că, toate acestea sunt o parte importantă a succesului unei unități de alimentație publică.
Serviciile de înaltă calitate și abordarea individuală disting
compania GLOBAL BAR pe piața moldovenească.
Este știut că nimic nu poate sublinia atmosfera unică a restaurantului decât o masă servită excelent. Dorința noastră e să
aveți clienți plăcut surprinși de masa aranjată frumos, mâncarea gustoasă gătită într-o veseleă calitativă, astfel ca aceștia,
neapărat, să revină la local. Acesta este motivul pentru care
prestăm servicii complete de deservire a restaurantelor și barurilor.

For more than a decade, Global Bar is effectively working in
the service of restaurants, cafes, bars and hotels, supplying
professional crockery, bar equipment, restaurant equipment,
bar accessories and inventory.
Every manager knows: quality equipment for canteens or caterers, equipment for a bar or cafe, equipment and accessories, as well as crockery for a cafe are one of the key links in the
chain of effective work of a restaurant, bar or cafe.
High-quality service and individual approach always favorably
distinguished the company “Global Bar” from other suppliers
on the Moldovan market.
It has long been known that nothing can emphasize the
uniqueness of a restaurant’s atmosphere as an exquisitely
served table. We want your customers to be pleasantly surprised by the table setting with the use of high-quality cookware and, undoubtedly, they would want to come back to you
more than once. That is why we provide a full list of services for
the maintenance of restaurants and bars.
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ул. Павловская, 29, 01135, г. Киев, Украина
Тел.: +38 (044) 461 93 60
e-mail: sales.ukraine@gea.com,
web-site: gea.com
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str. Grigore Ureche 56/1
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 999 031
E-mail: horecagrup@gmail.com
URL: www.horecagrup.md

str. Alba Iulia 75, blocul N
MD-2071 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 75-97-51
Fax: +373 22 75-86-82
GSM: +373 69 14-40-62
e-mail: info@imprimsistem.com
URL: www.imprimsistem.com

HORECA GRUP

IMPRIMSISTEM S.R.L.

De mai bine de 15 ani deschidem restaurante
HoReCa Grup activează pe piața locală HORECA, specializându-se în echiparea complexă a hotelurilor, restaurantelor, firmelor
de catering, cafenelelor, barurilor, fast food, a punctelor de alimentație stradală, zonelor de cafea în birouri, zonelor de cafea
și fast-food la benzinării, cantine, industrie alimentară. Vă oferim: utilaje de încălzire și instalații frigorifice, echipamente de
panificație și cofetărie, mașini și echipament pentru pizzerii, echipamente și accesorii pentru baruri, echipamente tehnologice,
liniile de distribuție și elemente pentru acestea, echipamente neutre, mașini de spălat vase, echipamente pentru spălătorii,
echipamente de cântărire și ambalare, piese de schimb, veselă pentru restaurante, tacâmuri, veselă de sticlă, veselă de servit
masa, textile restaurante (fețe de masă), cuțite pentru bucătari, ustensile de bucătărie pentru bucătari și brutari, ustensile de
cofetărie, echipamente pentru magazine, haine de lucru pentru restaurante, cafenele și magazine, produse de uz casnic, mobilier pentru cafenele, baruri, restaurante și cantine, echipamente pentru rulote de alimentație stradală, rulote de alimentație
stradală la cheie, automate cafea (tradiționale și automatizate), echipamente barista, deservirea echipamentelor din restaurante, livrare de bunuri în întreaga țară.
IMPRIMSISTEM este un producător de echipamente industriale pentru marcarea și etichetarea unei game largi de produse.
Experiență acumulată în activitatea întreprinderilor de producție ne-a permis să ne construim propriile tehnologii
pentru echipamente industriale de marcare și etichetare.
Echipamentul oferit de compania noastră corespunde tutror
cerințele producției moderne, este de înaltă calitate și la prețuri accesibile.

IMPRIMSISTEM is a manufacturer of industrial equipment for
the marking and labeling of a wide range of products. A vast
experience in the work of production enterprises allowed us
to create our own technologies for industrial marking and
labeling equipment. The equipment offered by our company meets all the requirements of modern production, is high
quality and is offered at affordable prices.
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Foe more than 15 years we are opening restaurants
HoReCa Grup works on the HoReCa market in Moldova, specializing in the complex equipment of hotels, restaurants, catering companies, cafes, bars, fast food and street food facilities, coffee areas in offices, coffee and fast food areas at filling
stations, canteens, food industries of different formats. We are glad to offer: heating and refrigerating equipment; bakery and
confectionery equipment, pizzeria equipment and stock, equipment and inventory for bars, technological equipment, distribution lines and elements, neutral equipment, dishwashers, laundry equipment, weighing and packing equipment, spare
parts, crockery for restaurants, cutlery, glassware, tableware, restaurant textiles (tablecloths), chef’s knives, cooking utensils for
cooks and bakers, confectioner inventory for shops, overalls for restaurants, cafes and shops, household goods, furniture for
cafes, bars, restaurants and canteens, equipment for food trucks, turnkey food trucks, traditional and supra-automatic coffee
machines, barista equipment, service restaurant equipment, delivery of goods throughout the country.
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str. G. Alexandrescu 5, of.10A
MD-2008, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 59 50 13
Fax: +373 22 59 50 13
GSM: +373 69 25 20 88
E-mail: ecojocaru@yandex.ru
Web-site: www.indutechgrup.com

str. Calea Basarabiei 26/7
MD 2024 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 855-707
fax: +373 22/ 24-47-24
E-mail: info@mmcomert.md
URL: http://mmcomert.md/

INDUTEHGRUP S.R.L.

M&M COMERT S.R.L.

Compania ENDRESS este lider pe
piața europeană 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 ENDRESS pot fi folosite
în orice aplicații din domeniul agroindustrial: ferme, crescătorii, depozite
frigorifice, uzine de vinificaţie, uzine
de prelucrare a fructelor, transportarea produselor agricole ș.a

INDUTEHGRUP SRL successfully works in the market for more
than 14 years. We supply industrial professional technical hoses for foodstuffs, agricultural products, chemical and petroleum products, steam and other from the world’s leading manufacturers REHAU and TRELLEBORG. We are also supplying
food rubber, pumps LIVERANI, MANZINI, KIESEL and equipment for microbiology.
Our mission is to be a key partner in the realization of your
necessities in hoses, pumps and microbiology products.
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Compania INDUTEHGRUP de mai bine de 14 ani lucrează
cu succes pe piață. Oferim furtunuri industriale profesionale
pentru produse alimentare, produse agricole, produse chimice și produse petroliere, aburi și altele de la cei mai importanți producători mondiali REHAU și TRELLEBORG. Oferim,
de asemenea, cauciuc alimentar, pompe LIVERANI, MANZINI, KIESEL și echipamente pentru microbiologie.
Misiunea noastră este să fim un partener cheie în asigurarea
necesităților dumneavoastră cu furtunuri, pompe și produse
de microbiologie.

ENDRESS is the leader of the European market in the design, production
and marketing of power generators.
With over 100 years of experience,
ENDRESS guarantees the highest
level of quality and reliability. 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
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GSM: +373 689 689 33
GSM: +373 799 333 01
e-mail: sales@market-soft.md

FOOD TECHNOLOGY

MARKET-SOFT S.R.L.

Market-soft. Vă automatizăm afacerea în orice domeniu: catering, comerțul cu amănuntul, businessul hotelier, vânzarea
biletelor pentru evenimente. Implementăm sisteme software
și hardware pentru evidența stocurilor și automatizarea proceselor de afaceri la cheie pentru întreprinderi mari și mici. În
cei 10 ani de activitate am acumulat o vastă experiență și am
devenit experți în automatizarea afacerilor.

Market-soft. We automate your business in catering, retail, hotel business and ticket sales for events. We implement software
and hardware systems for warehouse accounting and automation of business processes of any size of a turnkey enterprise.
For 10 years we have accumulated a lot of experience and we
are now experts in business automation.

str. Vasile Alecsandri 143
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 90-90-50; 90-90-22
GSM: +373 60/ 07-71-10
E-mail: office@melitax.md
URL: www.melitax.md

MELITAX-GRUP S.R.L.

Melitax-Grup este o companie locală, care oferă o gamă
avansată de echipamente și soluții inovative privind echipamentul fiscal, de cântărit, bancar, POS, dispozitive de imprimare, marcare, la un preț accesibil, dar care contribuie la succesul proceselor de lucru.
Melitax-Grup este printre primele companii care a dezvoltat
o reţea naţională de parteneri cu scopul de a implementa
standardele internaționale de distribuție și deservire.

FOOD TECHNOLOGY

str. Mesager, 1A
MD-2069, Chișinău,
Republica Moldova
Departament vânzări:
tel.: +373 22 840 250
fax: +373 /22/ 9 31 739

Melitax-Grup is a local company offering a range of iadvanced
equipment and innovative solutions for fiscal, weighing, banking, POS, printing, marking equipment, at an affordable price,
but contributing to the success of your business . Melitax-Grup
is among the first companies to develop a national network
of partners to implement international distribution and service
standards.
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MGM S.R.L.

FOOD TECHNOLOGY

Cu o experiență de peste 25 ani pe piața din Republica Moldova, compania MGM vă propune cu încredere și profesionalism o gamă variată de echipamente și utilaje pentru întreprinderile comerciale și industria alimentară!
Domeniile noastre de activitate:
• Utilaj pentru supermarketuri și pentru magazine de profil
• Camere frigorifice, depozite frigorifice angro
• Utilaj, veselă și tacâmuri pentru restaurante, cantine, pizzerii, cafenele, covrigării, fast-food
• Utilaj pentru brutării, patiserii, măcelării, catering.
MGM S.R.L. - partenerul dumneavoastră de încredere!

With over 25 years of experience on the Moldovan market,
MGM offers you, with confidence and professionalism, a wide
range of equipment for retail trade and food industry!
Our fields of activity:
• Equipment for supermarkets and specialized stores
• Refrigerated chambers, wholesale refrigerated storerooms
• Equipment, kitchen utensils and cutlery for restaurants, canteens, pizzerias, cafes, pastry shops, fast food
• Equipment for bakeries, butchers, catering.
MGM SRL is your trusted partner!

str. Sarmizegetusa 45/1,
MD-2032 mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69-078-422
E-mail: mihaibuga50@yahoo.com

MIREALUX S.R.L.

Compania noastră este specializată în proiectarea și construcția instalațiilor de purificare și tratare a apei. Noi proiectăm și construim instalații de purificare a apei prin metoda de
osmoză inversă, cu o demineralizare a apei de până la 99%
și instalații de tratare a apei cu ozon, conform capacității și
necesitaților tehnologice ale clientului.

FOOD TECHNOLOGY

str. Alba Iulia, 75, or. Chișinău, Republica Moldova
tel. +373 (22) 58 11 50, fax. +373 (22) 75 24 54
e-mail: mail@mgm.md
www.mgm.md

Our company specializes in the design and construction of
water purification and treatment facilities. We design and build
reverse osmosis water purification plants with up to 99% water
demineralization and ozone water treatment plants according
to the customer’s capacity and technological needs.
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I.C.S. MICROINVEST S.R.L.

FOOD TECHNOLOGY

Suntem un partener de încredere pentru afacerile mici din Moldova, 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 situația în care observăm că nu veți putea achita suma solicitată
vă informăm deschis. Creditarea responsabilă este factorul de decizie în încheierea unui parteneriat cu clienții noștri.
Agricultura joacă un rol foarte important în economia Republicii Moldova și, datorită experienței și tehnologiei de analiză
financiară stabilită, lucrăm intensiv cu domeniul dat și îl finanțăm responsabil, ținând cont de specificul și sezonalitatea afacerii.
Acordăm o atenție deosebită agricultorilor, care constituie circa 40% din portofoliul Microinvest. Investim fiecare al 3-lea leu
pentru susținerea sectorului agricol.

вул. Киквидзе, буд.18 а, 01103,
г.Киев, Украина/
Kikvidze str., 18 a, 01103, Kiev, Ukraine
Телефон: +38 (044) 468 34 59

Факс: +38 (044) 468 34 59
Мобильный телефон: +38 (063) 475 83 30
E-mail: office@polymercenter.com.ua
Web-site: http://polymercenter.com.ua

POLYMERCENTER PLC
ООО «ПТК «ПОЛИМЕРЦЕНТР»

Compania POLYMERCENTER activează pe piața din Ucraina
din 1994, este un producător de top de ambalaje de înaltă
calitate produse din polimeri de înaltă tehnologie. Nomenclatorul întreprinderii include o gamă largă de cutii din plastic, folii, saci și cărucioare pentru cutii. De asemenea, compania este angajată în distribuția de palete și containere de
plastic. Produsele noastre sunt utilizate în diverse domenii:
industria de carne-mezeluri, lactate, în agricultură, în combinate de panificație, rețele de magazine, logistică etc.

POLYMERCENTER is an advanced manufacturer of high-tech
and high-quality polymeric crates and packaging materials in
Ukrainian market since 1994, including a wide range of plastic containers, film, bags and trolleys. The company is also a
distributor of plastic pallets and containers. Our products are
used in various industries, such as meat and sausage production, milk production, agriculture, bakery plants, retailer networks, logistics etc.
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bd. Renașterii Naționale nr. 12
MD–2024 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 20 01 32
fax: +373 22 25 00 21
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RABOTA.MD

FOOD TECHNOLOGY

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 vizitează 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 posturile 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 recruitment. 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 Moldova! Download the application on your phone, select the posts you are interested in, subscribe to the newsletter
and get the latest vacancies anytime and anywhere!

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,
Mitsubishi, Škoda, Suzuki, Daimler, Chevrolet, Hyundai, KIA.

Roadstone - a trademark, part of an important Korean corporation, one of the largest Asian tire manufacturers, exporting
over 80% of products to more than 140 countries. Tires are
manufactured 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,
Daimler, Chevrolet, Hyundai, KIA.
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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
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RODALS S.R.L.

Fondată în 1998, compania RODALS își păstrează poziția de
lider pe piața din Republica Moldova pe segmentul condimente, materii prime, ingrediente și aditivi pentru industria
alimentară, a vinului, prelucrării cărnii, a produselor de patiserie și panificație, produselor lactate, băuturilor răcoritoare;
oferă un sortiment variat de utilaje pentru panificație și patiserie.

Founded in 1998, RODALS maintains its leading position on
the market in the Republic of Moldova on the segment of spices, raw materials, ingredients and additives for the food and
wine industries, meat processing industry, pastry and bakery
products, dairy products, soft drinks and offers a varied assortment of equipment for bakeries.

Via Dell’Elettronica 1
37139 VERONA - ITALY
Telefon: +39 045 8182511
Fax: +39 045 8518210
e-mail: mbox@mfb.it

MONDIAL FORNI S.P.A.

Compania italiană MONDIAL FORNI este unul dintre liderii
europeni în producția de cuptoare și alte echipamente de
panificație. Având peste 65 de ani de experiență, compania
produce echipamente inovatoare de înaltă calitate, capabile
să satisfacă cele mai exigente cerințe ale clienților. Echipamentul Mondial Forni funcționează la multe întreprinderi de
diferite tipuri în multe țări ale lumii - de la brutării mici și rețele
de magazine până la producții industriale mari.

FOOD TECHNOLOGY

str. Uzinelor 19, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 475 156
Fax: +373 22 422 040
e-mail: info@rodals.md

The Italian company MONDIAL FORNI is one of the European
leaders in the production of ovens and other bakery equipment. With over 65 years of experience, the company produces innovative high quality equipment capable of meeting
the most demanding customer requirements. Mondial Forni
equipment is used in many businesses of various types in
many countries of the world - from small bakeries and retail
chains to large industrial production.
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str. Muncești, 271, oficiul 404, pavilionul nr. 6
Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 52 71 13, 52 81 01
mob:+373 69157043, 60127711
e-mail: silvmarcomplet@gmail.com , silvmarcomplet@mail.ru
web-site: www.silvmar.md

SILVMAR COMPLET S.R.L.

str. Feredeului 12,
MD 2005 Chișinău, Republica Moldova,
Tel.: +373 69 355 811
Tel.: +373 22 260 107
e-mail: oleg.tulbure@solteco.md

SOLTECO SOLUTIONS S.R.L.

SILVMAR COMPLET – ECHIPAMENT ZOOTEHNIC PROFESIONAL
PENTRU FERMA DUMNEAVOASTRĂ!

Silvmar Complet, founded in 2005, offers a wide range of
equipment for livestock breeding, as well as agricultural and
industrial equipment and tools: Incubators for chicken/quail
eggs; Equipment for the breeding of poultry / cattle / pigs /
goats / sheep / horses, Equipment and systems for milking
cows / sheep / goats, Milk processing equipment and accessories, Vacuum installations / pumps, Systems and equipment
for fodder processing.

Compania SOLTECO SOLUTIONS, parte a grupului de companii Creavita, activează în domeniul echipamentelor și utilajului pentru industria alimentară de peste 20 de ani.
Compania Solteco este importator direct de utilaje profesionale, oferă dotări complete de echipamente și utilaje pentru
panificație, cofetărie, industria cărnii ș.a.; oferă consultanță și
proiectare. Clienții noștri rămân fideli utilajelor Solteco datorită calității și fiabilității echipamentelor și soluțiilor adaptate
pentru fiecare.

SOLTECO SOLUTIONS, part of the Creavita Group of Companies, has been active in the field of equipment and machinery
for the food industry for more than 20 years.
Solteco Company is a direct importer of professional machinery, provides complete equipment for bakery, confectionery,
meat industries and others; offers consulting and design. Our
customers remain loyal to Solteco due to the quality and reliability of their equipment and solutions tailored to each customer demands.
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SILVMAR COMPLET a fost înființată în anul 2005 cu scopul
de a ajuta fermierii în dotarea fermelor cu utilaj zootehnic
profesional și calitativ. Compania SILVMAR COMPLET comercializează o gamă largă de echipamente pentru sectorul
zootehnic, utilaj pentru fermieri și gospodării țărănești, inventar agricol și mărfuri industriale: Incubatoare de ouă găină/
prepeliță, Utilaj pentru creșterea și întreținere păsări/bovine/
porcine/caprine/ovine/cabaline, Instalații și sisteme de muls
vite/oi/capre, Utilaje și accesorii pentru prelucrarea laptelui,
Instalații/pompe de vid, Instalații și utilaj pentru prelucrarea
furajelor.
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AN PLAST COMPANY S.R.L.

PACKAGING. DEPOT

AN plast Company înseamnă:
1. Producție proprie
2. Profesionalism la un preț rezonabil
3. Garantarea calității
Activitatea principală este producerea tuturor tipurilor de
folii de polietilenă de înaltă și joasă presiune. Mulți ani de
experiență în domeniu ne permit să garantăm calitatea produselor ofertate. Produsele noastre: pungi de tip maieu, saci,
folii termocontractibile într-o gamă largă. Avem deschisă o
nouă direcție de activitate – amblaje kraft pentru fast-food,
folie aluminiu, folii stretch și hârtie de pergament. Suntem
întotdeauna gata să colaborăm cu parteneri locali și străini.

AN plast Company SRL offers:
1. Own production
2. Professionalism at a reasonable price
3. Guarantee of quality
The main activity of the company is the manufacture of all kinds
of high & low pressure polyethylene film. Many years of experience in this field allow us to guarantee the high quality of
products. We manufacture a wide range of t-shirt bags, sacks,
shrink films in. A new direction in production is kraft packaging
for fast food, foil, stripe film and parchment paper. We are always ready to cooperate with local and foreign partners.

str. Căminului nr. 76, localitatea Manolache,
județ Ilfov, România
Tel.: +40 21 323 30 62
Fax: +40 21 323 30 32
GSM: +40 726 323 765
E-mail: office@aspeti.ro
Web-site: www.aspeti.ro

ASPETI S.R.L.

ASPETI aniversează 25 de ani de activitate fiind o companie
specializată în distribuția ambalajelor pentru fructe și legume (caserole pentru căpșuni, struguri, zmeură, caise, prune,
cireșe, roșii cherry, etc. și alveole pentru mere, piersici, pere),
precum și a mașinilor de ambalat prin termosudare pentru
catering și industria alimentară, împreună cu ambalajele aferente (caserole, farfurii și folii termosudabile).

ASPETI celebrates 25 years of activity as a company specialized in the distribution of fruit and vegetable packaging (trays
for strawberries, grapes, raspberries, apricots, plums, cherries,
cherry tomatoes, etc. and fruit nest trays for apples, peaches,
pears), as well as thermosealing equipment for catering and
food industry, together with related packaging (thermosealable trays, plates and films).
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str. Pădurii,17, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 62 86 28
GSM: +373 68 033 144
E-mail: A068033144@gmail.com
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str. Varniţa, 2/11
MD-2036 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-67-22; 92-67-37
Fax : +373 22/ 92-67-33
E-mail : copcanpas@yahoo.com
URL : www.moldetichete.md

CANPAŞ COP

str. Columna 170
Chișinau, Republica Moldova
Tel.: +373 22 815-088; 22 856-161;
22 582-343; 22 856-185
e-mail: office@cartnord.md
URL: www.cartnord.md

CARTNORD S.R.L.

ETICHETE CALITATIVE

AMBALAJ FLEXIBIL. Imprimare pe polipropilenă şi polietilenă - BOPP, CPP, PE, MOPP, PET; folie metalizată, folie de aluminiu; cu/fără laminare.
PRODUCERE. Hârtie autoadezivă. Etichete termice pentru
cântare electronice şi termoimprimante. Stichere format A4
de diferite dimensiuni. Bandă termo standard şi personalizată. Hârtie prevăzută cu însemne de protecţie.

FLEXOGRAPHIC PRINT for self-adhesive labels in rolls, on different types of materials, of different sizes and configurations.
Manufacture of labels for the wine and food industries, pharmaceuticals, cosmetics, chemicals, consumer goods.
PLEXIBLE PACKAGING. Printing on polypropylene and polyethylene - BOPP, CPP, PE, MOPP, PET; metal foil, aluminum
foil; laminated/ non-laminated.
PRODUCTION. Self-adhesive paper. Thermal labels for electronic scales and thermal printers. A4 stickers in various sizes.
Standard and customized thermal band. Security paper.

CARTNORD este una dintre cele mai importante companii
din Moldova care comercializează hârtie, carton și produce
pungi din hârtie și ambalaje din carton ondulat. De mai bine
de 15 ani, compania a activat cu succes, fiind lider în domeniul
său de activitate, furnizând mărci cunoscute de hârtie și
carton din țările Uniunii Europene, CSI și Asia de Sud-Est.
Compania CARTNORD are 3 direcții de activitate:
- Comerț cu ridicata și cu amănuntul cu hârtie și carton poligrafic;
- Fabricarea de pungi din hârtie;
- Fabricarea produselor din carton ondulat.

CARTNORD is one of the leading companies in Moldova in
selling paper, cardboard and manufacturing paper bags and
corrugated packaging. For more than 15 years, the company
has been successfully operating as a leader in this field, supplying well-known brands of paper and cardboard from the
countries of the European Union, the CIS and Southeast Asia.
CARTNORD is developing activities in 3 directions:
- Wholesale and retail trade in printing papers and cardboard;
- Manufacture of paper bags;
- Manufacture of products in corrugated fiberboard.
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TIPAR FLEXOGRAFIC pentru etichete autocolante în role pe
diferite tipuri de materiale, diferite dimensiuni şi configuraţii.
Fabricarea etichetelor pentru vinificaţie şi produse alimentare, farmaceutică, produse cosmetice, produse chimice, bunuri de larg consum.
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COMECOTEH S.R.L.
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Compania noastră este cel mai mare producător de ambalaje pe piața din Moldova.
Producem: pungi din hârtie kraft; pungi din hârtie kraft cu
imprimare cu/ fără ferestruică; pungi din polietilenă, biodegradabile; pungi vacuum cu imprimare; sacoșe din polietilenă de densitate înaltă și joasă tip banană, maieu, cu/fără
imprimare flexografică; pungi din polipropilenă (BOPP,CPP),
cu/fără imprimare flexografică, cu perforare pentru ambalarea produselor de panificație; folii de polipropilenă (BOPP,
CPP, BOPP+BOPP, BOPP+CPP, BOPP/CPP+PET, PET+LDPE)
cu/fără laminare pentru ambalarea produselor în vrac, cu imprimare felxografică; folie din hârtie/polipropilenă laminată
cu folie metalizată; sacoșe tip maieu în rolă, mănuși de unică folosință, șorțuri polietilenă, mânecare, bonete; peliculă
termocontractabilă de polietilenă cu/fără imprimare pentru
ambalarea produselor alimentare și industriale pentru transportare; folie din polipropilena (BOPP) metalizată și perlată
pentru ambalarea produselor congelate; folie imprimată cu
efect twist-off; peliculă pentru sere rezistentă la razele ultraviolete.

Our company is the largest packaging manufacturer in Moldova.
We produce: kraft paper bags; kraft paper bags with / without
window printing; bags in polyethylene, biodegradable; vacuum bags with printing; bags in high and low density polyethylene, with or without flexographic printing; polypropylene
bags (BOPP, CPP), with / without flexographic printing, with
perforation for bakery products; polypropylene sheets (BOPP,
CPP, BOPP + BOPP, BOPP + CPP, BOPP / CPP + PET, PET +
LDPE) with / without lamination for bulk packaging with flexographic printing; sheets of paper / polypropylene laminated
with metallized foil; bucket rolls, disposable gloves, polyethylene aprons, sleeves, skirts; heat-shrinkable polyethylene film
with / without printing for food and industrial packaging for
transportation; metallic and pearled polypropylene (BOPP)
foil for packing frozen products; printed film with twist-off effect; film for green houses resistant to ultraviolet rays.

Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17/21
Tel.: 380 44 483-77-03 /09/13/18
Fax: 380 44 483-77-03 /09/13/18
E-mail: office@domino-kiev.com.ua
URL: www.domino-kiev.com.ua

DOMINANTA LTD. /ДОМИНАНТА ООО

Compania DOMINANTA din anul 1997 activează cu succes
pe piața din Ucraina, reprezentând lideri mondiali - producători de diverse echipamente:
DOMINO (Marea Britanie) - echipamente de marcare, KEY
TECHNOLOGY (SUA) - selectoare, echipamente inspecție,
transportoare speciale, LOMA (Marea Britanie) - inspectori,
echipamente de cântărire și detectoare de metale, INTREX
(Polonia) - aplicatori pentru etichete autoadezive, MECKELBORG (Finlanda) – aplicatoare de etichete autoadezive, cu
posibilitatea imprimării acestora.

DOMINANTA has been successfully working in the Ukrainian market since 1997, representing various manufacturers of
world leading equipment:
DOMINO (UK) - coding and marking equipment , KEY TECHNOLOGY (USA) – sorting, inspecting equipment and special
conveyors, LOMA (UK) – inspection, weighing equipment and
metal detectors, INTREX (Poland) - self-adhesive labels applicators, MECKELBORG (Finland) – self-adhesive labels equipment, with label print option.
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str. Avram Iancu, 38
MD 2001 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 407-364, +373 22 500-522
Fax.: +373 22 422-185, +373 22 549-532
GSM.: +373 69 991 909, +373 69 166 161
E-mail: comecoteh@gmail.com
Web: www.comecoteh.md
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FIRSTLINE S.R.L.
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Compania FIRSTLINE de mai bine de 20 de ani produce și
comercializează produse de ambalare în mai mult de 30 de
țări din întreaga lume.
Gama de produse: ambalaje flexibile, pungi retort, pungi
doy-pack (pungi stand up), ambalaje cu etanșare triplă lateral și pe 4 laturi, etichete termocontractabile (sleeve), etichete circularу wrap-around, folii de acoperire re-close, pungi
drink-pack.
Procesul de producție FIRSTLINE este dotat cu cele mai noi
echipamente, astfel încât să vă putem oferi cele mai avansate
soluții de ambalare.

For 20 years, Firstline has been manufacturing and marketing
packaging products in more than 30 countries around the
world.
Product range: flexible packaging, retort bags, doy-packs
(stand-up pouch), flow packs (3 and 4 weldings), sleeve labels,
wrap-around labels, re-close coating films, drink-packs.
FIRSTLINE production unit is equipped with the latest equipment, so we can offer the most advanced solutions in the packaging and capping market.

str. Columna 170, MD-2004
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 780 415
Mob.: +373 69 14 35 31
E-mail: info@flexlabel.md
Fax: +373 22 780 417

FLEXLABEL S.R.L.

Întreprinderea moldo-germană FLEXLABEL oferă servicii de
producere a:
- etichetelor autoadezive în rulouri, în cantități mici și mari;
- etichetelor și sticherilor pentru promoții (numerotate și cu
scratch strat);
- etichetelor personalizate;
- termobiletelor cu perforare;
- ambalajelor flexibile în cantități mici;
Pentru fabricare se folosesc materiale de la producători europeni și cel mai performant utilaj.

Moldovan-German company Flexlabel provides services in
the production of:
–self-adhesive roll labels in large and small print runs;
–promotional labels and stickers with numbering and scratch;
–custom labels;
–thermal tickets;
–flexible packaging in small runs.
For our products we use materials from European manufacturers and modern equipment.

112

PACKAGING. DEPOT

șos. Muncești 801
MD-2029 Chișinău, Republica Moldova.
Tel.: + 373 22 41 41 51
E-mail: info@firstline.md
URL: http://www.firstline.md
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GOLDPLAST S.A.
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Înființată în anul 1991, GOLDPLAST este o societate cu capital privat integral românesc.
Compania dispune de tehnologie modernă (Italia, Germania), specifică ambalajelor din mase plastice, are o varietate de clienți la nivelul întregii țări și clienți UE (Italia, Belgia,
Olanda, Austria).
În vederea satisfacerii cu un înalt grad de profesionalism a cerințelor clienților în domeniul ambalajelor din mase plastice,
GOLDPLAST oferă o gamă complexă de produse specifice:
folii din polietilenă cu utilizare în domeniul industriei și agriculturii; folii film termocontractibile; pungi alimentare și saci;
saci menajeri; sacoșe cu barete/torți; sacoșe tip banană cu
întăritură la mâner; sacoșe tip maieu; țeavă polietilenă pentru
apă.

Established in 1991, GOLDPLAST is a private Romanian company with a fully Romanian capital.
The company uses modern technologies (Italy, Germany), specific for the manufacture of plastic packaging, and has a wide
range of customers throughout the country, as well as EU customers (Italy, Belgium, Netherlands, Austria).
In order to satisfy our customers’ requirements in the field
of plastic packaging, GOLDPLAST offers a complex range of
specific products: polyethylene films for use in industry and
agriculture; shrink film; food bags and packs; household bags;
bags with handles; banana bags with handle cushioning;
bucket bags; polyethylene water pipes.

str. Cicicalo 10, Bălți, Republica Moldova
tel: +373 231 311 44
GSM: +373 79 438 192
e-mail: granpac@mail.ru

GRANPAC S.R.L.

Sortimentul GRANPAC include ambalaje pentru diverse produse, cum ar fi: prăjituri și rulade, înghețată, biscuiți și bomboane, produse semifinite, alimente congelate, produse din
carne, fructe de mare și produse lactate, salate, mâncare
gata, ouă.
Realizăm: elaborarea, proiectarea și fabricarea ambalajelor
individuale în conformitate cu cerințele clienților.
Vom contribui la transformarea ideilor în realitate prentru ca
imaginea dvs. pe piață va fi irepetabilă.

In the range of GRANPAC products you can find packaging for
various goods, such as cakes and rolls, ice cream, biscuits and
sweets, semi-finished products, frozen foods, meat products,
as well as seafood and dairy products, salads, ready meals,
eggs.
We carry out the development, design and manufacture of individual packaging in accordance with the wishes and requirements of customers.
We will help turn your ideas into reality, and your image on the
market will be unique.
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420005 Cartier Unirea 97, Bistriţa, România
tel.: +40-263-22 81 65; fax: +40 263-22 82 74
e-mail: goldplast@goldplast.ro; office@goldplast.ro
www.goldplast.ro
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GTS AUTOMATION

GTS Automation este specialistul care integrează soluții inteligente pentru marcare industrială, etichetare, culegere automată de date, ambalare, robotizare, paletizare, engineering,
proiectare de la cei mai buni dezvoltatori de tehnologie la
nivel internațional. GTS Automation este expertul în transformarea dorințelor generate de nevoile clienților în soluții
viabile, inteligente, utile și aplicabile în mediul de producție.

GTS Automation is the specialist which integrates intelligent
solutions for industrial marking, labeling, automatic data collection, packaging, robotics, palletizing, engineering, designing from the world’s leading technology developers. GTS Automation is the expert in transforming wishes, generated by
customer needs, into viable, intelligent, useful and applicable
solutions in the production environment.

În portofoliul nostru de produse găsiți echipamente pentru
marcarea diferitelor tipuri de materiale, identificarea și trasabilitatea industrială, realizarea inspecției video, detectarea
metalelor și multe altele: echipamente IT & C, componente
de automatizări, pneumatică etc.

In our product portfolio you will find equipment for marking
different types of materials, industrial identification and traceability, video inspection, metal detection and more: IT & C
equipment, automation components, pneumatics, etc.

str. Alba Iulia nr. 75/10
MD-2071 Chișinău,
Republica Moldova
Tel./fax: +373 22 51 67 81
GSM: +373 69 13 84 18
GSM: +373 68 99 90 53

E-mail: barletai@mail.ru;
barletacsn@gmail.com
URL: www.barleta.md; www.facebook.com/barleta.moldova

I.I. IMPEX-ȘTEPA

Pungi, saci și sacoșe din hârtie. Pungi din hârtie înnobilată cu
polietilenă. Hârtie în role și coli pentru ambalarea cadourilor.
Hârtie înnobilată cu polietilenă (coli) pentru ambalarea produselor alimentare.
Servicii de tipărire flexo pe hârtie, hârtie cu polietilenă, membrane mezeluri. Servicii de design grafic. Servicii de personalizare a sacoșelor din hârtie (tiraje mici, tipar flexografic).

Paper bags and sacks. Bags in paper ennobled with polyethylene. Paper in rolls and sheets for gifts wrapping. Paper ennobled with polyethylene (sheets) for foodstuffs packing.
Services in flexo printing on paper, paper with polyethylene,
sausage casings. Services in graphic design. Services in customizing paper bags (small quantities, flexo printing).
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str. Uzinelor, nr. 7, of.1, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373.600.93.145
E-mail: office@gts.md
Site: www.gts.md
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Înființată în 1993, MOVIPLAST produce anual peste 2200
tone de ambalaje din LDPE, HDPE , BOPP, din care 30% le exportă în UE. Firma oferă: folii cu lățimi între 60 și 6000 mm, tip
pantalon, termocontractibile, antistatice, avertizoare, anticorozive (VCI), pungi cu fund drept și rotund, cu clapă și adeziv
resigilabil sau definitiv, sacoșe tip maieu, banană, cu mâner
aplicat, saci groși sau subțiri, cu umeri înclinați sau fund drept,
saci gunoi menajer. Imprimarea produselor se poate face în
1-6 culori , inclusiv policromie. Firma este certificată ISO 9001
(din 1997), ISO 14001 (din 2003) și OHSAS 18001 (din 2005).

Founded in 1993, MOVIPLAST manufactures more than 2200
tons of LDPE, HDPE, BOPP packaging per year, of which 30%
are exported to the EU. The company offers: foils with width
between 60 and 6000 mm, tubular, shrinkable, antistatic, warning, anti-corrosion (VCI) film, straight and rounded bags with
flaps and reusable or permanent adhesive, t-shirt and banana
bags, with an applied handle, thick and thin bags, bags with inclined shoulders or right bottom, household trash bags. Products can be printed in 1-6 colours, including in polychromy.
The company is certified ISO 9001 (since 1997), ISO 14001
(since 2003) and OHSAS 18001 (since 2005).

șos. Muncești 121/1, Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +373 22/ 930 595; 92 00 20
GSM: +373 69 15 40 40
e-mail: info@novelis.md
URL: www.novelis.md

NOVELIS IMPEX S.R.L.

NOVELIS este un furnizor cunoscut pe piaţa din Moldova de
ambalaje de înaltă calitate din
materiale plastic: alimentare şi industriale.
Experiența acumulată ne ajută să oferim cele mai bune soluții
de ambalat pentru fiecare companie. Suntem reprezentanții
și distribuitorii oficiali în Moldova a mai multor companii producătoare de ambalaje cu renume european şi mondial.
Profitul dvs. în ambalajul nostru!

NOVELIS is a well-known supplier on the Moldovan market
of high quality plastic packaging for foodstuffs and industrial
products.
Our accumulated experience helps us deliver the best packaging solutions for each company. We are the official representatives and distributors in Moldova of several companies
producing packaging with European and world renown.
Your profit is in our packaging!
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str. Banu Stepan nr 1 A, Craiova, România
tel.: +40 251 435 420
GSM: +40 744 50 63 06
fax: +40 251 33 69 51
e-mail: office@moviplast.ro
URL: www.moviplast.ro
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Packing Service Group – o echipă de profesioniști care generează standarde și este întotdeauna cu un pas înaintea concurenților. În crearea de soluții eficiente de ambalare respectăm
în mod consecvent cele mai înalte standarde de calitate. De
aceia, produsele noastre ocupă o poziție dominantă pe piața
Europei Centrale și de Est. Acordăm o atenție deosebită noilor evoluții și nanotehnologiei avansate, folosind doar cele
mai moderne echipamente. Noi privim cu încredere spre viitor și creăm noi oportunități pentru afacerea dvs.
Suntem o companie din grupul de companii Sirius Extrusion
LLC.
Segmentul nostru de piață este ambalajul polimeric industrial și individual.
Având în vedere parametrii geometrici și fizici ai mărfii, modelului de paletizor al companiei dvs., experții Packing Service Group vă vor recomanda tipul optim de film stretch, atât
pe forța, cât și pe grosimea lui.
Siguranță, eficiență, dinamică - rețeta noastră pentru succes.

Packing Service Group is a team of professionals who generate standards and are always one step ahead of competitors.
Creating efficient packaging solutions, we consistently adhere
to the highest quality standards. Therefore, our products occupy a dominant position in the Central and Eastern European
market. We pay special attention to new developments and
advanced nanotechnology, using only equipment of the latest generation. We face the future with confidence and create
new opportunities for your business.
We are part of the group of companies Sirius Extrusion LLC.
Our market segment is industrial and individual polymeric
packaging.
Taking into account the geometric and physical parameters of
the cargo and your company’s palletizing model, the experts
of Packing Service Group will recommend the best type of
stretch film for both strength and thickness.
Safety, efficiency, dynamics are our recipe for success.

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

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

Compania este lider pe piaţa moldovenească de utilaje pentru producerea ambalajului şi a materialelor pentru industria
alimentară, dar şi a maşinilor pentru prelucrarea cărnii, fructelor, legumelor şi felierea pâinii. Domeniile de activitate: • comercializarea utilajului: - ambalare în folie stretch; - ambalare
în folie termocontractibilă; - ambalaj flow-pack; - ambalare în
mediu cu gaze (MAP); - ambalare în vacuum; - prelucrarea
şi tranşarea cărnii; - felierea pâinii; - procesarea fructelor şi
legumelor; • comercializarea 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 industry, dealing also in equipment for meat, vegetables and
fruit processing and bread cutting. Fields of activity: • Sale of
equipment: - Packing in stretch-film; - Packing in shrink-wrap; Flow-pack packing; - Packing in modified atmosphere (МАР);
- Vacuum 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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mob.+(373)79-70-22-29
tel/fax +(373) 235-33-078
unicart.service@gmail.com
www.packingservice.md
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POS-MASTER GRUP S.R.L.
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Materiale de design, prezentare și POS.
Materiale publicitare pentru amenajarea zonelor de vânzare,
a magazinelor, activități promo.
Principalele avantaje:
• Cel mai mare sortiment - peste 1000 de articole publicitare
și de design, materiale POS din depozit în Chișinău.
• Bază de producție proprie. Elaborarea și fabricarea produselor din plexiglas, lemn, plastic. Producție separată de sisteme de amenajare din profiluri de aluminiu.
• Importul de sisteme publicitare și de design din peste 10
țări din Europa și Asia.
• Experiență vastă de amenajare a zonelor comerciale, băncilor, expozițiilor.

Design, presentation and POS materials.
Advertising materials for the design of POS, stores, various
promotional actions.
Main advantages:
• THE BIGGEST ASSORTMENT
(more than 1000 items) of advertising and design products,
POS materials from a warehouse in Chisinau.
• OWN PRODUCTION BASE. Development and manufacture
of products from plexiglas, wood, plastic. A separate production of advertising and design systems in aluminum profiles.
• IMPORTING ADVERTISING AND DESIGN SYSTEMS FROM
MORE THAN 10 COUNTRIES OF Europe and Asia.
• VAST EXPERIENCE of design of trade areas, banks, exhibitions.

str. Industrială 59, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 56 01 04
e-mail: propacsrlmd@gmail.com
URL: www.propac.md

PROPAC S.R.L.

Echipa companiei PROPAC pe parcursul a 22 de ani oferă
cele mai bune soluții de ambalare pentru producătorii din
Moldova. Pachetul DOYPACK – material de ambalare, din
care se pot realiza cele mai sofisticate idei ale clienților. Părți
transparente, sistem de închidere cu utilazare multiplă, parte
inferioară ce oferă echilibru pe raft, valvă de degazare, suprafață largă pentru printare, stabil la deformații și transportare,
o largă gamă de materie primă, ce poate fi combinată - toate
acestea adună în sine pachetul DOYPACK al companiei Aris.
ALEGÂND PROPAC - ALEGI VIITORUL.

For 22 years, the PROPAC’s team offers the best packaging
solutions for Moldovan manufacturers. DOYPACK bag - packaging material in which can be realized the most sophisticated
customer ideas. Transparent parts, multi-use closure system,
lower shelf-equalizing part, degassing valve, wide surface for
printing, resistant to deformation and transportation, a wide
range of raw materials that can be combined - all of them add
to make Aris’s DOYPACK bag.
CHOOSING PROPAC YOU CHOOSE THE FUTURE.

122

PACKAGING. DEPOT

bd. Decebal, 76, et. 10, bir. 1019
MD-2038 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22-66-50-66
GSM: +373 69-116-344.
E-mail: pospromo@pospromo.md
Site: www.pospromo.md
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SMART PACK SUPPLIER S.R.L.

PACKAGING. DEPOT

Enko este unul dintre cei mai de succes producători pentru
soluții de manipulare și depozitare. Oferim o gamă diversificată de lăzi (dublu-stivuibile, pliabile, euro, containere și cutii
industriale).
Noi, echipa Enko, ne mândrim cu calitatea produselor, devotamentul personalului instruit la cel mai înalt nivel, precum
și cu orientarea către necesitățile clienților; de la proiectarea
până la finalizarea produselor încercăm să gândim din punctul de vedere al clientului.

ENKO is one of the most successful producers of handling and
storage solutions. we offer a diversified range of crates (double-stacking, foldable, euro, containers and industrial boxes).
We, the ENKO team, take pride in the quality of our products,
the commitment of our staff trained at the higher level, and
with the orientation toward customer needs; from design to
finishing products we take in consideration the client’s point
of view.

str. Lunca Bâcului 29, et.2, of.10
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 94 54 54; +373 69 74 14 58
e-mail: vorocei@yahoo.com
site: http://moldpack.md/
Facebook: https://www.facebook.com/moldpack.md/
Instagram: https://www.instagram.com/moldpack.md/

AMBALEAZĂ ECOLOGIC

VOROCEI S.R.L.

VOROCEI este o companie cu experiență în domeniul industriei ambalajelor din carton ondulat și a pungilor din hârtie
kraft.
Producem și livrăm următoarele produse: pungi din hârtie,
colțare, sacoșe din hârtie kraft natur și alb, hârtie kraft alb, natur și hârtie înnobilata cu polietilenă în coli pentru ambalarea
produselor alimentare și nealimentare, cutii din carton ondulat, carton ondulat, display-uri din carton (rafturi din carton).
Toată gama de produse poate fi imprimată flexografic (personalizată) în mai multe culori. De asemenea, avem în stoc și
caserole din plastic.

VOROCEI is a company with experience in the field of corrugated cardboard packaging and kraft paper bags.
We manufacture and deliver the following products: paper
bags, corners, bags in natural and white kraft paper; white
and natural kraft paper, paper ennobled with polyethylene in
sheets for packing food and non-food products, corrugated
cardboard boxes, corrugated fibreboard, cardboard displays
(cardboard shelves). The entire range of products can be
printed in multiple colours (customized). We also have plastic
crates in stock.
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GSM: +40 744 58 75 41
e-mail: sales-romania@enkoplastics.com
e-mail: mohanu_silviu@yahoo.com
Web-site: www.enkoplastics.com
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Республика Беларусь, г.Слоним, ул. Брестская 42
Tel. : +375 17 336 04 04 ; +375 17 336 04 00
Fax : +375 17 336 04 00
Mob. +375 44 500 21 59; + 375 29 336 04 09
e-mail: info@bmik-aquapack.by
URL: aqp.by

АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ ООО

PACKAGING. DEPOT

Compania este producător de carton ondulat și ambalaj
din Republica Belarus. Producem carton ondulat tristratificat (profiluri В, С și Е de marca Т22-Т27), carton ondulat în
cinci straturi (profiluri СВ, СЕ, ВЕ de marca П32-П37), tăvi
pentru legume, fructe, carne de pasăre; cutii cu configurație
complexă; cutii cu patru supape. Pe produse este posibil de
aplicat imprimarea flexografică - până la 4 culori. Procesul de
producție a cartonului ondulat și a ambalajelor este supus
controlului calității - testele sunt efectuate într-un laborator
special echipat. Cel mai nou software ne permite să obținem
dimensiunile exacte ale ambalajului pentru orice produs, eliminând astfel erorile de proiectare ale ambalajului în stadiul
inițial. De asemenea, software-ul nostru pentru crearea planului de aranjare a mărfii pe palete și încărcare în mijloacele
de transport permite optimizarea costurilor de transport și
depozitare a ambalajului. Clienții noștri beneficiază de îmbunătățirea continuă a procesului de producție, de utilizare a
programelor moderne și de implementare a ideilor noi.

Our company is a manufacturer of corrugated cardboard and
packaging in Belarus. We produce three-layer corrugated
cardboard (profile В, С and Е of marks Т22-Т27) and five-layer corrugated cardboard (profile СВ, СЕ, ВЕ, marks П32-П37).
We also manufacture: - trays for vegetables, fruits, poultry; boxes with complex configuration; - four-valve boxes. We offer
the possibility to apply flexographic prints in up to 4 colors on
our packaging. In the process of corrugated cardboard and
packaging manufacture, constant quality control is conducted - tests are carried out in a specially equipped laboratory.
The newest software allows us to obtain the exact dimensions
of the packaging for any product, thereby eliminating initial
errors in design. Also, our software for creating an outlay for
optimal palletization and loading into the transporting units
allows you to optimize the costs of transportation and storing
the package. Our clients benefit from the continuous improvement of the production process, the use of modern programs
and the implementation of new ideas.
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