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Stimaţi participanţi!
Sănătatea este, indiscutabil, cea mai mare bogăție a omului, care asigură calitatea întregii vieți. Promovarea unui mod sănătos de viață, prezentarea metodelor
de tratament modern și a celor mai noi tehnologii în medicină, ajustate la standardele internaţionale și facilitarea accesului fiecărui cetăţean la servicii medicale de
calitate sunt obiectivele Expoziției Internaționale Specializate „MoldMedizin&MoldDent” care a devenit unul dintre cele mai importante evenimente pentru întregul
sistemul de sănătate din Republica Moldova.
Suntem fericiți și onorați că în fiecare an numărul țărilor participante la eveniment sunt în creștere, iar în acest an, circa 60 de companii din Moldova, România,
Rusia, Belarus, China, Cehia, Italia, Ungaria, SUA și Ucraina vă vor prezenta, stimați
vizitatori, produse și servicii din domeniul farmaceutic, stomatologic, cosmetologic
și medical de ultimă generație.

SVETLANA CEBOTARI
Ministrul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale

În aceste zile, toți medicii și managerii instituțiilor medicale din țară vor beneficia de un vast program de conferinţe știinţifico-practice și prezentări, în cadrul cărora se vor discuta actualităţile din domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice
și tehnologiilor de laborator.
De asemenea, în acest an, avem un program special cu genericul „Moldova
Sănătoasă”, în cadrul căruia se vor desfășura evenimente tematice despre un mod
sănătos de viaţă, sănătatea femeii și copilului, tinerilor și adolescenților, profilaxia
bolilor, precum diabetul, tuberculoza, alimentația corectă, riscurile fumatului și alcoolului pentru sănătate.
Toți vizitatorii expoziției vor avea ocazia să obţină consultaţii utile și recomandări oferite de medici de familie, pediatri, endocrinologi, cardiologi și ginecologi,
efectuarea testelor la glicemie, măsurarea tensiunii arteriale etc. În acest context,
stimați vizitatori, vă îndemn să profitați din plin de recomandările și sfaturile specialiștilor și de produsele calitative expuse spre vânzare.
Vă doresc multă sănătate, succese și familii fericite.

Stimaţi reprezentanţi ai domeniului sănătăţii şi
businessului medical!
Îmi face deosebită plăcere să vă salut la Zilele Sănătăţii la „Moldexpo” şi la expoziţia internaţională specializată „MoldMedizin & MoldDent”, ajunsă la ediţia a XXIV-a!
Întrunirea anuală a savanţilor, medicilor practicieni, reprezentanţilor instituţiilor
de management şi celor curative, ai întreprinderilor din domeniu pe un spaţiu comun exercită efecte benefice unice pentru întregul sistem al sănătăţii din republică,
facilitând promovarea noutăţilor, schimbul de experienţe, de contacte noi, achiziţii reuşite etc. Evenimentul expoziţional contribuie la implementarea celor mai noi
tehnologii din domeniu, renovarea instituţiilor medicale, avansarea gradului de
calificare a specialiştilor, sporirea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale de
calitate.
Expoziţia este adresată profesioniştilor din domeniul medicinii, dar şi publicului
larg – consumatori ai serviciilor de sănătate. Forumul medical include un program
bogat de congrese şi conferinţe specializate, seminare, prezentări de produse, precum şi consultaţii individuale ale specialiştilor pentru vizitatori. Vor fi promovate
programe de prevenire şi asanare a maladiilor, de formare a culturii sănătăţii şi a deprinderilor pentru un mod sănătos de viaţă. Ediţia curentă se distinge prin aderarea
la acţiunea mondială „Femeile spun „Da!” inimii sănătoase”, la fel, o noutate reprezintă sistematizarea preparatelor farmaceutice sub genericul „Top 100 medicamente”.
Forumul expoziţional medical beneficiază de suportul oficial al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi asociaţiilor medicale profesionale. De menţionat contribuţia la reuşita evenimentului din partea Comisiei parlamentare protecţie
socială, sănătate şi familie şi, nu în ultimul rând, cea a partenerului ediţiei curente,
Asociaia Patronala a Antreprenorilor de Dispozitive Medicale şi Echipamente de Laborator DISMED, căror le aducem mulţumiri, precum şi tuturor participanţilor pentru oferta bogată a expoziţiei.
În speranţa că ediţia anului 2018 va fi la fel de fructuoasă ca şi precedentele,
doresc tuturor succese, realizări frumoase şi, fireşte, multă sănătate, pe care o puteţi
găsi la Zilele Sănătăţii la „Moldexpo”!

ARCADIE ANDRONIC
Director general al C.I.E.
„Moldexpo” S.A.

Dear participants,
a good health is, undoubtedly, the biggest asset of us all, the cornerstone of
a quality life. Promotion of a healthy lifestyle, presentation of modern treatment
methods, of latest technologies in medicine, adjustment of the domestic healthcare system to international standards, facilitation of every citizen’s access to quality
medical services are the objectives of the International specialized exhibition MoldMedizin & MoldDent which has become one of the most important events for the
healthcare system in the Republic of Moldova.
We are glad to witness that every year the number of companies participating
in the event is growing, and this year, about 60 companies from Moldova, Romania,
Russia, Belarus, China, Czech Republic, Italy, Hungary, the USA and Ukraine will present the latest products and services in the pharmaceutical, dental, cosmetic and
medical fields.

SVETLANA CEBOTARI
Minister of Health, Labor and
Social Protection

During the exhibition, all physicians and managers of medical institutions in the
country will benefit from a vast program of scientific-practical conferences and presentations, where current developments in the field of medicines, pharmaceutical
activity and laboratory technologies will be discussed.
Also, this year, we have a special program called „Healthy Moldova”, where thematic events on healthy lifestyles, women’s health, children’s, youth’s and teenagers’ health, prophylaxis of diseases such as diabetes, tuberculosis, on correct nutrition, smoking and alcohol risks for health will be held.
All the visitors at the exhibition will have the opportunity to get useful advice
and recommendations from general practitioners, pediatricians, endocrinologists,
cardiologists and gynecologists, to have their blood sugar level measured, their AT
taken and more. In this context, dear visitors, I invite you to make the most of this
event, to benefit from the recommendations of specialists and from quality products put up for sale.
I wish you a lot of health, successes and happy families.

Dear representatives of the healthcare system
and of the medical business!
It is a great pleasure to greet you at the Days of Health at Moldexpo and at the
International specialized exhibition MOLDMEDIZIN & MOLDDENT, which reached
its 24th edition!
The annual meeting of scientists, practitioners, representatives of management
institutions and curative establishments and of enterprises in this field, all of them
together in a single space, provides unique beneficial effects for the whole healthcare system of the Republic, facilitating the promotion of novelties, exchange of
experiences, new contacts, successful acquisitions and so on. The exhibition contributes to the implementation of the newest technologies in the field, the renovation
of medical institutions, the improvement of specialists’ qualification, the increase of
the accessibility of population to quality medical services.
The exhibition is targeting the professionals in medicine, but also the general
public - consumers of healthcare services. The medical forum includes a rich program of congresses and specialized conferences, seminars, product presentations,
as well as individual consultations of specialists for visitors. Programs related to the
prophylaxis and treatment of diseases, the implementation and development of
healthy lifestyles and so on will be promoted. The current edition is marked by the
adherence to the world action „Women say „Yes!” to a healthy heart”. Also, a novelty
of the exhibition will be the systematization of pharmaceuticals under the title „Top
100 medicines”.
The medical forum enjoys the official support of the Ministry of Health, Labor
and Social Protection and of Professional Medical Associations. It is worth mentioning the contribution to the success of this event of the Parliamentary Committee
for Social Protection, Health and Family and, last but not least, the support of the
partner of the current edition, the DISMED Medical Devices and Laboratory Equipment Employers’ Association, to whom we are deeply grateful, as well as to participants for the rich offer of the exhibition. In the hope that the 2018 edition will be
just as fruitful as the precedent ones, I wish everyone many successes, beautiful
achievements and, of course, a lot of health that you can find during the Days of
Health at Moldexpo!

ARCADIE ANDRONIC
General Director of IEC
„Moldexpo” S.A.

LISTA PARTICIPANȚILOR

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA........................................................12

I.M.S.P. INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE «CHIRIL DRAGANIUC»...................................................................................48

ADLER MEDICAL S.R.L...........................................................................................................................................................................13

INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE ...................................................................................................................49

ADLES.........................................................................................................................................................................................................14

I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI.......................................................................................................................................50

AGENŢIA MEDICAMENTULUI ŞI DISPOZITIVELOR MEDICALE...................................................................................................15

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC......................................................................................51

AGENȚIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ....................................................................................................................16

INVERNESS ...............................................................................................................................................................................................52

AROBELLA MEDICAL LLC & MEL HEALTH CENTER.........................................................................................................................17

S.C. OL-VICTORIS S.R.L. / KINEZIS-VITA.............................................................................................................................................53

ASOCIAȚIA MEDICILOR DE FAMILIE DIN REPUBLICA MOLDOVA..............................................................................................18

ЛЕКХИМ АО.............................................................................................................................................................................................54

ASTRA SPA S.R.O......................................................................................................................................................................................19

MEDICLIM S.R.L.......................................................................................................................................................................................55

BALKAN PHARMACEUTICALS..............................................................................................................................................................20

MEDIST GRUP S.R.L. ...............................................................................................................................................................................56

I.M. BECOR S.R.L......................................................................................................................................................................................21

МЕДПЛАНТ ООО...................................................................................................................................................................................57

B!TONIC.....................................................................................................................................................................................................22

S.C. MEDVIL PST S.R.L............................................................................................................................................................................58

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ OAO.................................................................................................23

MIS MOLDOVA ........................................................................................................................................................................................59

CABINETUL MEDICAL BOANA S.R.L...................................................................................................................................................24

ÎMPP NEOGEN SRL..................................................................................................................................................................................60

CARACAŞ-DENTAL S.R.L. / ULTRA DENT PRODUCTS INC............................................................................................................25

YOUTH KLINIC NEOVITA.......................................................................................................................................................................61

I.M.S.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ.............................................................................................26

REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI........................................62

CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI......................................................................................................................27

ORTO STAR S.R.L......................................................................................................................................................................................63

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRIÎN MEDICINĂ.................................................................................................................28

PHARMONY S.R.L....................................................................................................................................................................................64

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD...............................................................................................................................................29

PROSANITAS FARM S.R.L.......................................................................................................................................................................65

S.C. COSMEDPRIM S.R.L........................................................................................................................................................................30

CENTRUL MEDICAL SANAVITA ...........................................................................................................................................................66

COSMOTRADE S.R.L...............................................................................................................................................................................31

ȘCOALA DE MANAGEMENT ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ.....................................................................................................................67

I.M. DELTA-MEDICA S.R.L. ....................................................................................................................................................................32

SHIJIAZHUANG NO.4 PHARMACEUTICAL CO., LTD.......................................................................................................................68

DENT-REVENCO PLUS S.R.L..................................................................................................................................................................33

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SOCIETATEA DE PEDIATRIE DIN REPUBLICA MOLDOVA...............................................................69

IM DENTEX SYSTEMS ............................................................................................................................................................................34

I.M.S.P. SPITALUL CLINIC REPUBLICAN “TIMOFEI MOȘNEAGA”.................................................................................................70

DERMOCOSMETICA...............................................................................................................................................................................35

SPITALUL DERMATOLOGIE ȘI MALADII COMUNICABILE.............................................................................................................71

ASOCIAȚIA PATRONALĂ A ANTREPRENORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
ȘI ECHIPAMENTE DE LABORATOR DISMED.....................................................................................................................................36

STI SYSTEM S.R.L.....................................................................................................................................................................................72

DOCTOR TOOLS S.R.L...........................................................................................................................................................................37

TORRIS MED S.R.L...................................................................................................................................................................................74

Î.M. DUTCHMED-M S.R.L.......................................................................................................................................................................38

TRIBESTAR INVEST S.R.L........................................................................................................................................................................75

ÎCS EUROFARMACO S.A........................................................................................................................................................................39

ŢURCAN MEDTEH SRL...........................................................................................................................................................................76

I.C.S. FARMINA.........................................................................................................................................................................................40
GBG-MLD S.R.L........................................................................................................................................................................................41

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA.................................................................................................................................................................77

ICS HEALTH FOREVER INTERNATIONAL SRL...................................................................................................................................42

WALLITRADE KFT / ELÉRHETŐSÉGEK................................................................................................................................................78

HEBA MED GROUP S.R.L.......................................................................................................................................................................43

VITAPHARM-COM S.R.L.........................................................................................................................................................................79

IMPLANT -BREDENT S.R.L.....................................................................................................................................................................44

VIVIMED PLUS S.R.L................................................................................................................................................................................80

INSTACON S.R.L.......................................................................................................................................................................................45

VIVODENT S.R.L.......................................................................................................................................................................................81

IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ....................................................................................................................................46

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗДОРОВЬЕ..........................................................................................................................82

I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE.............................................................................................................................................47

THAI POWER S.R.L. .................................................................................................................................................................................73

MD-2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781
e-mail: secretariat@msmps.gov.md
www.msmps.gov.md

str. Bulgară 41
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 67-471 760
GSM: +373 67 33 00 00
E-mail: info@adlermedical.md
Web-site: www.Adlermedical.md

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

clinica

Adler Medical

ADLER MEDICAL S.R.L..

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este autoritatea publică centrală în domeniile sănătății, muncii și protecției sociale.
Misiunea Ministerului este de a realiza politici în domeniul
sănătății, muncii, familiei, egalității de șanse și protecției sociale pentru asigurarea unui sistem de sănătate și social de
calitate, echitabil şi accesibil pentru toţi cetăţenii țării.
Viziunea Ministerului: O populație sănătoasă cu o constantă
îmbunătăţire a calității vieţii, cu o rată redusă de sărăcie şi risc
minim de excluziune socială.

The Ministry of Health, Labor and Social Protection is the
central public authority in the areas of healthcare, labor and
social protection.
The mission of the Ministry is to implement policies in the
fields of health, work, family, equal opportunities and social
protection in order to ensure a quality healthcare and social
system that is fair and accessible to all citizens of the country.
The vision of the Ministry: A healthy population with a constant improvement in quality of life, with a low poverty rate
and a minimum risk of social exclusion.

Clinica Adler Medical oferă tratamentul conservator și reabilitarea, inclusiv postoperatorie, a herniilor de disc, scoliozelor, traumelor de coloană, cerebrale și de articulații, osteocodrozei, osteoporozei și altor maladii și tratamentul durerilor
provocatea de acestea prin intermediul metodelor clasice
de tratament: Kinetoterapia, Fizioterapia, Acupuntura, masajul și prin metodele moderne: decompresie nonchirurgicala
computerizată a coloanei vertebrale și cu ajutorul aparatului
de ultima generație, unicul în Moldova, Spineliner (care va fi
prezentat la expozitie).

At Adler Medical we offer conservative treatment and rehabilitation of hernias, scoliosis, back, head and joints traumas,
osteochondrosis, osteoporosis and other conditions and the
treatment of pain they cause. We apply traditional, as well
as modern treatment techniques, such as: kinesiotherapy,
acupuncture, physiotherapy, massage, computer controlled
spinal decompression. Adler Medical is also the only clinic in
Moldova which has SPINELINER, a modern device used to
alleviate muscle and back pain.
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AGENŢIA MEDICAMENTULUI ŞI DISPOZITIVELOR MEDICALE

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Compania ADLES a fost creată cu scopul de a depista, soluționa și elimina problemele ce țin de echipamentul dentar.
Puteți fi siguri că veți fi protejați în rezolvarea problemelor
dvs. atât din punct de vedere tehnic, cât și juridic.
Serviciile noastre de consultanță vor fi pentru dvs. un ghid
indispensabil în lumea nenumăratelor oferte de tehnologii
moderne. Și echipamentul dvs., grație implicării noastre, va
dura mai mult și va fi mai productiv.
Activitatea companiei noastre se bazează exclusiv pe înțelegerea importanței activității dvs., fiindu-vă la dispoziție în
timp util în orice situație.

ADLES company was created with the goal to identify, solve
and eliminate the problems with dental equipment.
You can be sure of your security, both on technical and legal
levels of our solving your problems.
Our consultations will be for you an indispensable guide in
the world of countless offers of modern technology. And
your equipment, thanks to us, will last longer and be more
productive.
The work of our company is based solely on understanding
the importance of your activity and carries a tactful and timely approach to any of the arising situations.

Autorizarea medicamentelor. Supravegherea calităţii produselor medicamentoase şi dispozitivelor medicale. Evidenţa
automatizată a circulaţiei medicamentelor. Supravegherea
în domeniul dispozitivelor medicale, inclusiv autorizarea
importului dispozitivelor medicale; Monitorizarea pieţei medicamentelor şi dispozitivelor medicale. Misiunea Agenţiei:
promovarea şi protejarea sănătăţii publice prin asigurarea cu
medicamente şi dispozitive medicale de calitate, inofensive,
eficiente şi accesibile prin realizarea politicii statutului în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi a dispozitivelor medicale.

Standardization, examination, registration and quality control
of medicines. Automated evidence of medicines circulation.
Supervision of medical equipment, including authorization
of medical equipment import, monitoring of the market of
medicines and medical equipment. Mission of the Agency:
promotion and protection of public health by endowing the
sector with quality, safe, effective and accessible medicines
and medical devices through the implementation of national
policy in the field of medicines, pharmaceutical activity and
medical devices.
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MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

AGENȚIA NAŢIONALĂ pentru SĂNĂTATE PUBLICĂ este o
instituţie de performanţă a sistemului de sănătate a ţării, cu
un potenţial uman şi logistic conform rigorilor contemporane şi funcţiilor de profil pentru asigurarea bunăstării sanitaro-epidemiologice în ţară. Principalele funcţii: elaborarea,
monitorizarea şi implementarea politicilor şi programelor de
sănătate publică, a cadrului legislativ, normativ şi metodic, de
supraveghere şi evaluare a sănătăţii populaţiei; iniţierea, susţinerea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice şi de transfer tehnologic în domeniul sănătăţii publice; reglementarea sanitară
a factorilor chimici, fizici, biologici şi radioactivi din mediul
ocupaţional cu acţiune nocivă şi nefavorabilă asupra sănătăţii
etc.

NATIONAL AGENCY OF PUBLIC HEALTH (NCPH) is a
leading institution of the healthcare system in the country,
founded in 1995, with the capacity and means to ensure the
sanitary and epidemiological welfare of the country. NAPH
activities are oriented towards: development, monitoring
and implementation of policies and programs in the field of
public healthcare; initiation and support of research, innovation and technology transfer in the field of public health; epidemiologic surveillance and evaluation of population health;
development and implementation of effective methods of
surveillance; prevention of disease and protection of public
health, including promotion of healthy lifestyles and health
education; development and implementation of measures
for the prevention, reduction and elimination of emergency
situations in public health, etc.

MEL

HEALTH TECH, INC.

AROBELLA MEDICAL LLC & MEL HEALTH CENTER

MEL HEALTH TECH vă prezintă un dispozitiv unic pentru tratamentul și vindecarea rănilor - Sistemul de Terapie a Rănilor
Arobella Qoustic™.
AROBELA este UN DISPOZITIV UNIC PENTRU ÎNGRIJIREA
rănilor și arsurilor de orice grad! TREI MOTIVE pentru a alege
sistemul Arobella Qoustic Therapy Wound ™.
* DEBRIDEREA SELECTIVĂ
* EFECTUL TERAPEUTIC EFICIENT
* CREȘTEREA ȚESUTULUI NOU
Dispozitivul medical Arobella asigură terapia cu ultrasunet
de frecvență joasă. Dispozitivul a fost aprobat de FDA (Agenția pentru Alimente și Medicamente) și este utilizat în prezent
în cele mai prestigioase clinici din Statele Unite, inclusiv în
Clinica MAYO din Rochester, MN.

MEL HEALTH TECH is happy to present the unique device for
the treatment and healing of wounds – the Arobella Qoustic
Wound Therapy System™.
Arobella – AN UNIQUE DEVICE FOR HEALING wounds and
burns of ANY DEGREE!
THREE REASONS why to choose the Arobella Qoustic
Wound Therapy System™.
* SELECTIVE DEBRIDEMENT
* EFFICIENT THERAPY EFFECT
* NEW TISSUE GROWTH
Arobella, the Medical Device, is a low frequency ultrasound
therapy. The device was approved by the FDA and is currently successfully used in the most prestigious clinics in the
United States, including World-famous MAYO Clinic in Rochester, MN.
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AGENȚIA NAŢIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

8 Nathan Ln. N., Plymouth,
MN 55441 USA, 1-763-545-1600,
info@melhealthtech.com
www.melhealthtech.com
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ASOCIAȚIA MEDICILOR DE FAMILIE DIN
REPUBLICA MOLDOVA

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Obiectivele principale ale Asociației sunt:
- Apărarea intereselor profesionale și sociale ale medicilor
de familie
- Promovarea reformelor asistenței medicale primare bazate
pe principiile medicinei de familie
- Implementarea metodelor şi formelor argumentate, democratice, economic eficace în practica asistentei medicale
primare
- Colaborarea cu organizațiile naționale şi internaționale în
domeniul asistentei medicale.

The main objectives of the Association are:·
- Protect the professional and social interests of family doctors·
- Promote primary health care reforms based on the principles of family healthcare
- Implement proved, democratic and economically effective
methods and forms in the practice of primary care
- Collaborate with international and national healthcare organizations.

ASTRA SPA S.R.O..

ASTRA SPA este specializată în organizarea și asigurarea cu
tratamente balneare în cele mai renumite stațiuni din Cehia Karlovy Vary, Marianske Lazne, Frantiskovy Lazne, Jachymov,
Podebrady, Teplice, Lugachevitse și altele, asigură cazarea și
deservirea turiștilor la cerere în orașele din țară, inclusiv în
Praga.
ASTRA SPA garantează servicii de calitate cu experiența și cunoștințele profesionale acumulate în cei 26 ani de activitate
în turism. Oferim sanatorii, hoteluri, pensiuni de toate categoriile, apartamente și locuințe în sectorul privat.
Oferim clienților noștri transport pentru transferuri - de grup
și individual, și pentru excursii, inclusiv servicii de ghizi profesioniști pentru excursii: prin orașe, castele, cetăți și alte
obiective turistice din Republica Cehă, dar și Germania, Austria și alte țări din Europa.
ASTRA SPA are în proprietate sanatoriul-hotel Karlsbad Grande Madonna **** și apart-hotelul FESTIVAL ****

We are a traditional and important Czech incoming touroperator in spa tourism. We specialize in the organisation and
full services in our famous spa resorts such as Karlovy Vary,
Marianske Lazne, Frantiskovy Lazne, Jachymov, Podebrady,
Teplice, Luhacovice and others. We also arrange accommodation and services in our capital city of Prague and in any
other location you want.
We operate in tourism for already 26 years and that is why
our experience and professional knowledge are the guarantee of quality of provided services. We offer hotels, sanatoriums and pensions of all categories and we can also arrange
accommodation in private flats and apartements.
We provide individual and group all-day transport to / from
airports, train stations or other places according to your demand.
In plus, we offer guided domestic and foreign tours, half-day
or all-day trips to the beautiful Czech towns, medieval castles, excursions to the breweries, glass works, porcelain factories and other. We offer also trips to Germany and Austria,
and newly to France.
The travel agency ASTRA SPA s.r.o. is the owner of the spa
hotel Karlsbad Grande Madonna**** and the apart-hotel
FESTIVAL****
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
MD-2004 Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373 22 205226
Fax:+373 22 205226
Web-site: www.amf.md
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Mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Industrială 7A
+37322536160
info@balkanpharmaceuticals.com/
balkanpharmaceuticals.com

Calea Orheiului 111/5
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: info@becor.md
tel.: +(373 22) 40-62-99
fax: (+373 22) 40-62-83
http://becor.md/

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Balkan Pharmaceuticals este o companie farmaceutică, fondată în 2006.
Misiunea companiei este să ajute oamenii să trăiască mai
mult, să fie mai sănătoşi şi mai fericiţi. În acest sens, compania
utilizează cele mai noi rezultate ale cercetărilor în domeniul
farmaceutic, produce şi oferă medicamente de înaltă calitate
pentru prevenirea şi tratamentul diferitor afecţiuni.
Ne-am fixat ca obiectiv principal producerea medicamentelor
de calitate, la preț admisibil, reieșind din puterea de cumpărare a cetățeanului de rând. Iar prin proiectele sociale promovate, compania devine un model de responsabilitate socială
corporativă, contribuind alternativ la realizarea misiunii.

Balkan Pharmaceuticals is a pharmaceutical company founded in 2006.The company’s mission is to help people live
longer, healthier and happier lives. Pursuing this goal, the
company uses the latest research results in the pharmaceutical field, manufactures and delivers high-quality drugs for
the prevention and treatment of various diseases.
We have set as our primary goal the production of quality
medicines, at affordable prices, based on the purchasing
power of the ordinary citizen. Through the promoted social
projects, the company becomes a model of corporate social
responsibility, contributing alternatively to the accomplishment of its mission.

I.M. BECOR S.R.L.

Compania farmaceutică Becor, înființată în anul 1994, astăzi este unul din liderii recunoscuți pe piața de desfacere a
produselor farmaceutice și parafarmaceutice din Republica
Moldova.
Depozitul farmaceutic Becor este distribuitor oficial al 110
producători externi și autohtoni (Roche Diagnostics, Berlin
Chemie, KRKA.d.d. Novo mesto, Nobel, Grindeks, Ontex NV,
Tuttnauer, Greiner Bio-One GMBH, Ranbaxy, Farmaco etc.).
Becor livrează zilnic comenzile către clenții săi pe întreg teritoriul țării.

The pharmaceutical company BECOR, founded in 1994, is
one of the leaders in the Moldovan pharmaceutical and para-pharmaceutical products market. Becor Pharmaceutical
Depot is the official distributor of 110 international and local
manufacturers (Roche Diagnostics, Berlin Chemie, KRKA.d.
Novo mesto, Nobel, Grindeks, Ontex NV, Tuttnauer, Greiner
Bio-One GMBH, Ranbaxy, Farmaco etc.).
BECOR honors daily the orders of its clients throughout the
country.
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BALKAN PHARMACEUTICALS
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Telefon mobil: +373 689 008 90, +373 693 711 36
E-mail: contact@bitonic.md
Web-site: www.bitonic.md

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ OAO.

B!TONIC is a product of Lifecare Essentials, founded in 2014
in Austria. In recent years, our brand has expanded throughout Europe. We have preserved our quality standards, exclusive production in Germany and the development of formulations by nutrition experts in Austria.
We believe that rich nutrition, focused on counting the vitamins and minerals we consume, can help us make more
fulfilled lives.

«Борисовский завод медицинских препаратов» este un
producător consacrat și un exportator cunoscut al unei game
vaste de produse medicamentoase cu spectru larg de acţiune. Este specializat în producția de:
- Soluții injectabile în flacoane sterile și antibiotice sterile în
pulbere;
- Comprimate;
- Preparate lichide fitochimice și produse medicamentoase
moi;
- Medicamente în capsule gelatinoase tari.

“Borisovskiy Zavod Medicinskikh Preparatov” JSC is a modern, dynamically developing pharmaceutical plant with new
technologies and high quality products. It is the biggest
pharmaceutical enterprise in the Republic of Belarus.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

B!TONIC

B!TONIC este un produs al firmei Lifecare Essentials, fondată
în 2014 în Austria. În ultimii ani activitatea noastră s-a extins
în întreaga Europă. Noi însă ne-am păstrat standardele de
calitate, producție exclusivă în Germania și dezvoltarea formulărilor de către experți în nutriție din Austria.
Noi credem că o nutriție bogată, axată pe numărarea vitaminelor și mineralelor pe care le consumăm, poate să ne ajute
să ducem vieți mai împlinite.

Tel: +375 177 73 22 61
Fax: +375 177 73 24 25
E-mail: borimed@borimed.com
www.borimed.com

The plant is specialized in producing:
- injected preparations in vials and sterile antibiotics in powder;
- tablets;
- liquid phytochemical preparations and soft medical products;
- medicines in hard gelatinous capsules.
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Clinica:
str. Gh. Asachi, 65
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 72-19-84
E-mail : caracas@company.md
URL : www.caracas.md

CABINETUL MEDICAL BOANA S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Primul furnizor de servicii medicale private din regiune, Medical Top, clinica care și-a deschis porțile în 2004, cuprinde o
gamă largă de practici private, sub același acoperiș. Viziunea
noastră s-a materializat într-o îmbunătățire generală a serviciilor medicale, precum și a calității vieții pacienților noștri.
Personalul care lucrează în domeniul medical privat este
esențial pentru furnizarea de servicii medicale, la cele mai
înalte standarde, prin profesionalism și devotament.
Noi, la Medical Top, încurajăm o atitudine de angajament
deplin în relația pe care o avem cu pacienții noștri, deoarece
oamenii reprezintă unicele mijloace prin care reușim să evoluăm și să ne îndeplinim scopul: acela de a „oferi” sănătate
tuturor celor din jurul nostru.
Vă dorim din inimă „Bine ați venit”, în numele întregii noastre
echipe!

The first supplier of private medical services in the region,
Medical Top, the clinic that opened its gates in 2004 encompasses a wide range of private practices, under the same
roof. Our vision has been translated into a overall improvement of medical services, as well as the improvement of our
patients` quality of life.
The personnel working with the private practices are paramount to the provision of medical services, at the highest of
standards, through professionalism and devotion.
We at Medical Top encourage an attitude of full engagement in the relationship we have with our patients, as people alone represent the means through which we manage
to evolve and fulfill our goal: that is “to deliver” health to all
those around us.
We wish you a heartfelt “Welcome”, on behalf of our entire
team!

Magazin:
str. Armenească, 14
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-05-68; 54-81-03

CARACAŞ-DENTAL S.R.L.
ULTRA DENT PRODUCTS INC

Instrumentar, utilaje şi materiale stomatologice de la producători europeni pentru cabinete şi laboratoare dentare.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

str. Erou Ciprian Pintea, Nr. 17
600112, Bacău, România
Telefon: +40.234.516.473
Fax: +40.234.516.473
GSM: +40 74 11 22 133
E-mail: office@medicaltop.ro
Site: http://www.medicaltop.ro

Instruments, equipment and materials from western manufacturers for dental surgeries.
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I.M.S.P. CENTRUL REPUBLICAN DE
DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Fondat în 1988, IMSP CRDM prestează servicii medicale de
diagnosticare de înaltă performanţă: imagistică prin rezonanţă magnetică cu spectru larg de vizualizare; tomografie
computerizată cu regim angiografic, inclusiv coronarografia
angiografică; ultrasonografia cordului şi a vaselor magistrale în regim 4D; ultrasonografia generală în regim 3D şi 4D,
inclusiv elastografia; investigaţii endoscopice; investigaţii cu
radionuclizi; investigaţii performante de diagnostic funcţional şi analize de laborator; consultaţii ale medicilor specialişti
de înaltă calificare.

Founded in 1988, the Republican Medical Diagnostic Center
provides high performance medical diagnostic services:
magnetic resonance imaging with a wide spectrum of viewing; computer tomography with angiography system, including coronarography; 4D echocardiography and vascular
ultrasound; 3D and 4D general ultrasound, including elastography; endoscopic investigations; investigations with radionuclides; functional diagnostic tests and a great number
of laboratory investigations; expert medical consultations.

str. Academiei, 11 MD-2028 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 10-90-80; 10-90-85
Fax : +373 22/ 22-51-07
E-mail : singe@ms.md; admin@cnts.md
URL : www.cnts.md

CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI

Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui, cu un istoric de
peste 60 de ani, este abilitat cu următoarele funcţii:
- elaborarea politicii serviciului de sânge;
- promovarea donărilor de sânge, componentelor sangvine
voluntare şi neremunerate;
- crearea rezervei şi asigurarea cu sânge, componente, preparate diagnostice şi biomedicale sangvine a instituţiilor medico- sanitare;
- asistenţa transfuzională şi de diagnostic;
- acordarea ajutorului specializat (afereza curativă, transfuzii
de preparate sangvine labile în tratarea maladiilor hematologice).

The National Blood Transfusion Center, with an history of
over 60 years, is entrusted with the following fields of activity:
- elaboration of policies in blood supply; - promotion of voluntary blood and blood components donations;
- creation of blood reserves and supply of medical institutions with blood and blood components, blood diagnostic
and biomedical preparations;
- assistance in diagnostication and transfusions;
- specialized assistance (therapeutic apheresis, transfusion of
labile blood products in the treatment of hematologic diseases).
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str. C. Vârnav, 13 MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 88-83-00; 88-83-01
Fax : +373 22/ 73-55-58
E-mail : crdm@ms.md
URL: www.crdm.md; www.crdm.ms.md
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COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI
ÎN MEDICINĂ

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) este
o organizaţie de stat autonomă de nivel naţional, principalul
cumpărător de servicii medicale din Moldova. Instituția are
drept obiective organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM).
CNAM acoperă financiar serviciile medicale conform prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistență
medicală, care sunt prestate gratuit persoanelor asigurate.

The National Health Insurance Company (CNAM) is an autonomous public organization, the main buyer of healthcare
services in Moldova. The organization has the objectives of
organizing, implementing and managing the compulsory
healthcare assurance process (CHAP).
CNAM covers financially the medical services in accordance
with the provisions of the Unified Program of compulsory
health insurance, which are provided free of charge to insured persons.

No.112 Qinhuang West Str.E&T Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, China
Phone: 86-335-8015478
Fax: 86-335-8015588
Mobile phone: 8613930341473
E-mail: cms@contecmed.com.cn
Web-site: www.contecmed.com

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.

Contec Medical Systems se concentrează pe cercetarea, fabricarea și distribuirea de instrumente medicale. Produsele
noastre sunt în principal împărțite în Monitoare pentru pacienți, ECG, Doppler fetal, Pulsoximetre și alte dispozitive
medicale.
Dispunem de ISO9000 și unele dintre produsele noastre au
obţinut certificarea CE și FDA.
Vă aşteptăm să deveniți unul dintre partenerii noștri internaţionali. Vom fi bucuroşi să stabilim o relație de afaceri de
succes cu Dumneavoastră!

Contec Medical Systems is focusing on research, manufacture and distribution of medical instruments. Our products
are mainly divided into Patient Monitors, ECG, Fetal Doppler,
Pulse Oximeters and other medical devices. We have passed
ISO9000 and some of our products have got CE and FDA.
We sincerely welcome you to become one of our global
partners. We are looking forwards to establishing a successful business relationship with you!
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Tel.: Info CNAM – 0 800 99999
MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46
e-mail: info@cnam.gov.md
www.cnam.md
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bd. Ştefan ce Mare, 136, et. 2 C.C. GEMENII
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373-69 17 05 97
GSM: +373 68 903 265
e-mail: cosmedprim@mail.ru
URL: www.baxter.md

str. Albișoara, 4
MD-2000 Chișinău, Republica Moldova
Telefon:+373 606 13331
E-mail: info@cosmotrade.md
Web-site: www.cosmotrade.md

S.C. COSMEDPRIM S.R.L.

COSMOTRADE S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Frumusetea părului dumnevoastră - un succes garantat!
S.C. COSMEDPRIM S.R.L. – de peste 10 ani distribuitor oficial
al firmei „Punti di Vista” (Italia), care propune produse cosmetice pentru îngrijirea și tratamentul părului pentru profesioniști și pentru uz casnic. Liniile Baxter și Concerto - cosmetică curativă care soluționează problemele căderii părului,
combaterii mătreții, tratamentul seboreei, înlătură problema
părului uscat și deteriorat, a părului gras, normalizând nivelul
pH-ului.
Produsele cosmetice au la bază componente naturale (de
origine animală și vegetală).
În Salonul-magazin ‚’Insula Frumuseții’’, str. Ștefan cel Mare
136, C.C. Gemenii, etajul II, și în rețeaua de farmacii Orient
veti putea procura toată gama de produse, cu ridicata și cu
amănuntul.

The beauty of your hair - successfully guaranteed!
SC COSMEDPRIM is, for more than 10 years, the official distributor of Punti di Vista SRL (Italy), which offers cosmetics for
professional and home hair care. The lines Baxter and Concerto encompass curative cosmetics used in hair loss, dandruff treatment, seborrhea treatment, problems with dry and
damaged hair, also greasy hair, normalizing the pH.
The cosmetic products are based on natural ingredients (animal and vegetal).
In Salon-shop Beauty Island (136, Stefan cel Mare Bd., C.C.
Gemini, 2nd floor) and in the network of Orient pharmacies,
you can get all our products, wholesale and retail.

Compania COSMOTRADE propune o gamă largă de echipament pentru centre de medicină estetică și fizioterapie,
saloane de frumusețe și centre de reabilitare. Scopul nostru
este de a aproviziona cu echipamente de calitate înaltă pentru un rezultat maxim și confortul clientului. Ofertele noastre
sunt din câteva țări: Italia, Olanda, Germania și Lituania.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

SALONUL INSULA FRUMUSEŢII

COSMOTRADE offers a wide range of equipment for the
centers of aesthetic medicine, physiotherapy and rehabilitation centers, as well as for beauty salons. As the direct representative of factories in Italy, Germany, Holland and Latvia,
we provide our customers products of the highest quality,
in order to achieve the best results and maximum customer
comfort.
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I.M. DELTA-MEDICA S.R.L.
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Compania DELTA-MEDICA este lider recunoscut pe piața
echipamentelor medicale din Moldova. O companie dinamică de distribuție care face parte din societatea elvețiană
MEDPACK SWISS GROUP. Oferim produse de înaltă calitate
(tonometre, inhalatoare, produse pentru diabetici, produse
pentru îngrijire și menținerea sănătății) ale brandurilor cu
renume mondial în domeniul echipamentelor medicale: Dr.
Frei, Swiss Energy, Dentissimo, Microlife, Gamma, Bionime,
Medtextile, Dolphi, Playboy. Acoperim circa 3000 de puncte active de comercializare pe segmentul de profil (farmacii,
magazine specializate). Ne puteți accesa pe magazinul online www.dr-house.md dar și la magazinele fizice specializate
Medtehnica.

DELTA-MEDICA is a recognized leader in the medical equipment market in Moldova, a dynamic distribution company
that is part of the Swiss company MEDPACK SWISS GROUP.
We offer high quality products (tonometers, inhalers, products for diabetics, care products and health care products) of
world-renowned brands in the field of medical equipment:
Dr. Frei, Swiss Energy, Dentissimo, Microlife, Gamma, Bionime, Medtextile, Dolphi, Playboy. We cover about 3000 trading points on the profile segment (pharmacies, specialized
stores). You can access us on the online store www.dr-house.
md as well as at Medtehnica’s specialized stores.

E-mail : irevenco@mail.ru
URL : www.prezi-dent.md

bd. Mircea cel Bătrân, 21, farmacia “Filomela”
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 35-04-44
Fax : +373 22/ 49-65-20
GSM : +373 69/ 34-40-35

DENT-REVENCO PLUS S.R.L.

Compania activează din anul 1998. Este specializată în comercializarea materialelor şi echipamentelor stomatologice.
Pune în aplicare tehnologiile noi în stomatologie, organizează cursuri şi prezentări pentru tehnicieni dentari şi medici.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

stradela Studenților, 6b, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 31 38 92
GSM: +373 600 01 3 00
fax: +373 22 31 37 25
site: www.dr-house.md (magazin online),
www.medhouse-swiss.md (despre companie)
contacte site: +373 600 01 300; +373 22 560 071

Founded in 1998, the company is specialized in providing
stomatologic materials and equipment. The company actively works on the application of new technologies in stomatology, organizing training courses and presentations for orthodontists - doctors and staff.
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IM DENTEX SYSTEMS
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Furnizor de soluții optimizate pentru o multitudine de indicații clinice din sfera chirurgiei orale, implantologiei și parodontologiei.
Unic importator si distribuitor de sisteme de implanturi Megagen (Megagen AnyOne și AnyRidge, Membrana I-GenMEGAGEN.si de biomateriale Osteobiol). Oferă gama completă de biomateriale pentru regenerare osoasa și tisulară
ghidată.
Dentex Systems satisface dorința de informare continuă si
perfecționare profesională a partenerilor medici, oferindu-le acces nelimitat la articole din literatura internationala
de specialitate, training-uri și workshop-uri, cursuri teoretice
și practice organizate alături de specialiști din țară și din străinatate, congrese, conferințe și simpozioane internaționale
de specialitate.

Provider of solutions optimized for a multitude of clinical indications in the field of oral surgery, implantology and periodontics.
The sole importer and distributor of Megagen implant systems (Megagen AnyOne and AnyRidge, Membrane I-GenMEGAGEN.and Osteobiol biomaterials). Offers a full range
of biomaterials for guided bone and tissue regeneration.
Dentex Systems meets the desire for continuous information
and professional development of physicians, giving them
unlimited access to articles from international specialized
literature, trainings and workshops, theoretical and practical
courses, organized jointly with specialists from the country
and abroad, congresses, international conferences and symposiums.

str. N. Dimo 21, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 835 896
GSM: +373 60 841 114
GSM: +373 60 055 558
E-mail: office@dermocosmetica.md
Website: www.dermocosmetica.md

DERMOCOSMETICA

Companie lider în Republica Moldova în domeniul chirurgiei
estetice și dermatologiei, firma DERMOCOSMETICA se bucură de peste 12 ani de activitate și o poziție de vârf pe piață.
Inovațiile și cunoștințele aduse prin intermediul firmei noastre au ajutat medicina Republicii Moldova să atingă standarde europene.
Compania este reprezentantul oficial al companiilor internaționale de top și distribuitorul exclusiv al brandurilor Premium: Restylane, Hyacorp, Eurosilicone, PerfectHa, Ellanse,Quanta System.

A leading company in the Republic of Moldova in the field
of aesthetic surgery and dermatology, DERMOCOSMETICA has over 12 years of experience and a leading position
in the market. The innovations and knowledge, brought by
our company, helped Moldova’s medicine meet European
standards.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

str. Bucuresti 67 a, et 3, birou 4, Chisinau,
Web: www.megagen.md
Telefon: 061109298,
e-mail:megagen.moldova@gmail.com

DERMACOSMETICA is the official representative of leading
international companies and the exclusive distributor of Premium brands: Restylane, Hyacorp, Eurosilicon, PerfectHa, Ellanse, Quanta System.
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ASOCIAȚIA PATRONALĂ A ANTREPRENORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE ȘI ECHIPAMENTE DE
LABORATOR DISMED

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Asociația Patronală a Antreprenorilor de Dispozitive Medicale și Echipamente de Laborator DISMED este o asociație
non-profit și neafiliată politic, fondată în Iunie 2015. Misiunea
principală a asociației este crearea unei platforme eficiente
de dialog și cooperare dintre autoritățile publice și furnizorii
de tehnologii și dispozitive medicale în Republica Moldova.
Obiectivele principale ale asociației sunt:
1) reprezentarea, promovarea și protejarea drepturilor și intereselor profesionale, economice și juridice ale membrilor;
2) elaborarea propunerilor privind modificarea și armonizarea legislației, care reglementează domeniul de activitate al
membrilor;
3) cooperarea cu factorii de decizie relevanți pentru soluționarea celor mai stringente probleme și deficiențe, care există
în sectorul tehnologiilor și dispozitivelor medicale.

The Association of Medical Device Importers and Distributors DISMED is a non-profit and non-political organization,
founded in June 2015. The main mission of the association is
to create an efficient platform for dialogue and cooperation
between public authorities and suppliers of medical technology & medical devices in the Republic of Moldova.
The main objectives of the association are:
1) to represent, promote and protect members’ professional,
economic and legal rights and interests;
2) to elaborate proposals for amending and harmonizing the
legislation, regulating the field of activity of its members;
3) to cooperate with relevant decision-makers in addressing
the most pressing issues and deficiencies that exist in the
technology and medical devices sector.

str. N.Balcescu nr. 15
317405 Localitatea Vladimirescu, Judet Arad, România
Telefon: +40 744 821 381
E mail: doctortools1@gmail.com
Website: www.doctortools.ro

DOCTOR TOOLS S.R.L.

Firmă specializată în comercializarea de instrumente, echipamente pentru cabinete stomatologice, chirurgie stomatologică, laboratoare stomatologice, chirurgie generală și
microchirurgie.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

x

str. Gh. Asachi, 42
MD-2028 Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 30 60 13
E-mail: office@dismed.md
URL: www.dismed.md

Company specialized in trading of instruments and equipment for: dental cabinets, dental surgery, dental labs, general and micro surgery.
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Î.M. DUTCHMED-M S.R.L.
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Î.M. ”Dutchmed-M” are ca obiect principal de activitate importul, distribuția și deservirea echipamentelor medicale.
Este distribuitorul oficial în RM a companiilor:
- Mindray - echipament pentru Reanimare, ATI și Bloc Operator; echipament pentru diagnosticare și imagistică.
- Atom Medical - echipamente pentru neonatologie;
- DJO Global, Chirana Progress, ChineSport, Woodway
GmbH, David Back Concept, AlterG - echipamente de fizioterapie și reabilitare.
Suportul tehnic este asigurat de ingineri specializați la firmele producătoare.

IM. “Dutchmed-M” has as main activity the import, distribution and servicing of medical equipment.
It is the official distributor in the RM of the companies:
Mindray - Equipment for Reanimation, ATI and Surgery
Block; diagnostic and imaging equipment.
Atom Medical - Neonatology Equipment;
DJO Global, Chirana Progress, ChineSport, Woodway
GmbH, David Back Concept, AlterG - physiotherapy and rehabilitation equipment.
Technical support is provided by engineers who got trainings at the manufacturers of imported equipment.

șos. Chișinău-Hâncești 10
s. Sociteni, r-nul Ialoveni
Republica Moldova
Tel./fax: 0268-760-61 (anticamera)
Tel./fax: +373268-760-63Departamentul Marketing și Vânzări:
E-mail: office@eurofarmaco.md; eurofarmaco@gmail.com\
Sait: www.eurofarmaco.md

ÎCS EUROFARMACO S.A.

ÎCS EUROFARMACO S.A. a fost fondată în 1997 în Chișinău.
În sfera activității întreprinderii intră producția și distribuția
preparatelor farmaceutice și suplimentelor alimentare. Din
anul 2006 ÎCS EUROFARMACO S.A. devine deținătorul Certificatelor GMP European și GMP Republica Moldova.
Gama sortimentală a produselor ÎCS EUROFARMACO S.A.
acoperă următoare clase terapeutice: antibiotice şi antitivirale, medicaţia aparatului digestiv, analgezice şi antipiretice,
medicaţia aparatului cardiovascular, medicaţia dermatologică, medicaţia aparatului respirator, vitamine şi imunostimulante.

EUROFARMACO S.A. was founded in 1997 in Chisinau, specialized in the production and distribution of pharmaceutical
preparations and food supplements. Since 2006, EUROFARMACO S.A. is the holder of Certificates GMP European and
GMP of the Republic of Moldova.The assortment of products
of EUROFARMACO S.A. covers the following therapeutic
categories: antibiotics and antivirals, digestive system medication, analgesics and antipyretics, cardiovascular medication, dermatological medication, respiratory medication, vitamins and immunostimulants.
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bd. Decebal 76, of. 807/808
MD-2038, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 922 280
Tel./Fax: +373 22 522 022
GSM: +373 691 315 51
e-mail: dutchmedm@gmail.com
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Tel.: +373 22 421 801
Fax: +373 22 421 801
GSM: +373 68 57 50 52
E-mail: anna.turova@farmina.md
Web-site: http://farmina.md/

str. Tighina 65, of.607
or. Chișinău, Republica Moldova
fax: +373 22 54-73-73
e-mail: office@gbg.md
URL: www.gbg.md

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Compania FARMINA, fondată în 1995, are ca obiect de activitate înregistrarea, importul, distribuția și promovarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice și cosmetice. Clienții
noștri sunt farmacii, spitale și supermarketuri. În 2008 compania a început să dezvolte rețeaua de farmacii FARMINA,
care în prezent numără 30 de farmacii pe întreg teritoriul
Moldovei, fiind unica reţea care oferă reduceri clienţilor atât
la produsele cosmetice, cât și la medicamente..
FARMINA este distribuitor exclusiv al PHARMACY LABORATORIES S.C., DONG-A ST, precum și deține drepturi exclusive pe teritoriul Moldovei asupra mărcilor ЛОШАДИНАЯ
СИЛА, БЕЛКОСМЕКС, FLORESAN și altele.
Compania FARMINA este un partener de încredere, fiind
deschisă pentru noi contacte și relații de afaceri.

GBG-MLD S.R.L.

The company FARMINA , founded in 1995, is specialized in
the registration, import, distribution and promotion of pharmaceuticals, para-pharmaceuticals and cosmetics. Our customers are pharmacies, hospitals and supermarkets. In 2008
the company began to develop the network of pharmacies
“Farmina”, which presently includes 30 pharmacies throughout Moldova, being the only network that offers discounts for
cosmetics, but also for medicines.
FARMINA is the exclusive distributor of Pharmacy Laboratories S.C., DONG-A ST, and possess the exclusive rights to
distribute on the territory of Moldova such trademarks as
ЛОШАДИНАЯ СИЛА, БЕЛКОСМЕКС, FLORESAN and others.
The company “Farmina» is a reliable partner who always fulfills its obligations, open to new contacts and long-term business relations.

Compania Global Biomarketing Group - Moldova este furnizorul lider de echipamente medicale, sisteme de diagnostic,
reactivi, consumabile și suport tehnic pentru spitalele, centrele de diagnostic si laboratoare de cercetare din Republica
Moldova.

Compania Global Biomarketing Group - Moldova is the
leader in the supplying of medical equipment, diagnosis systems, tests, consumables and technical support for hospitals,
diagnostic centers and research laboratories in the Republic
of Moldova.

Principalul obiectiv al companiei noastre este de a oferi clienților noștri cele mai bune soluții pentru activitatea lor, iar
pentru a realiza acest obiectiv, ținem permanent cont de următoarele condiții:
- Produsele sunt de cea mai înaltă calitate,
- Furnizăm numai echipamente moderne (de ultima generație)
- Oferim prețuri accesibile,
- Asigurăm instruire și asistență tehnică de cel mai înalt nivel

The main objective of our company is to offer our clients the
best solutions for their activity, and in order to achieve this
goal, we constantly take into account the following:

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

I.C.S. FARMINA

- The products are of the highest quality,
- We provide only modern (last generation) equipment
- We offer affordable prices,
- We provide training and technical assistance at the highest
level
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Chișinău, str. Andrei Doga 24, MD-2024
Telefon: +373 22 40 00 40
Fax: +373 22 40 00 04
Telefon mobil: +373 69 53 04 06
E-mail: info@medpark.md, elena.iovu@medpark.md
Web-site: www.medpark.md

Spitalul Internaţional Medpark este primul şi cel mai mare
spital multidisciplinar privat din ţară. Deschis 24/24 ore şi 7/7
zile, spitalul oferă servicii medicale de înaltă calitate, în conformitate cu standardele internaţionale. Medpark reunește
peste 200 de medici, doctori în ştiinţe medicale, care acoperă toate specialităţile medicale şi chirurgicale și tratează
anual peste 70000 de pacienţi.

Medpark International Hospital is the first and biggest multidisciplinary private hospital in the Republic of Moldova.
Open 24/7, the hospital provides. services in compliance
with international health standards. Medpark brings together more than 200 doctors, lecturers, doctors in medical science, that cover all medical and surgical specialties and treat
more than 70 000 patients annually

HEBA MED GROUP S.R.L..

Compania Heba Med Group și-a început activitatea din anul
2015 și este importatorul și distribuitorul oficial și exclusiv în
Moldova al mărcilor Neva, Exicolor, Okay Profesional, Redist,
Bandido. Un principiu de bază al companiei este de a oferi
consumatorului posibilitatea de a procura produse de înaltă calitate la prețuri rezonabile. Producția mărcilor respective include o gamă completă de produse inovatoare pentru
îngrijirea părului, tenului și corpului, atât pentru femei, cât
și pentru bărbați. Fiecare produs are la bază cele mai noi
formule, componente active și extracte naturale. Un avantaj
important al produselor este calitatea excelentă, care poate
fi remarcată imediat după prima utilizare.

Heba Med Group Company started its activity in 2015 and
is the official and exclusive importer and distributor of the
brands like Neva, Exicolor, Okay Professional, Redist and
Bandido in Republic of Moldova. One of the most important principles of the company is to offer the consumers the
opportunity to buy high quality products at very reasonable
prices. The production of these brands includes a complete
palette of innovative hair, body and face care products for
men and women. Each product is based on the newest formulas, active ingredients and natural extracts. The important
advantage of these products is the excellent quality, which
can be noticed immediately after the first use.
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ICS HEALTH FOREVER INTERNATIONAL SRL

str. Tighina 20
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 83 88 31
Fax: +373 22 83 88 32
Mobil: +373 76 77 10 02
www.beautyhair.md
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E-mail : office@unicode.md
URL : www.unicode.md

str. Ismail, 58/1 MD-2012
Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 80-61-17
Fax : +373 22/ 80-61-17
GSM : +373 68/ 373-363

IMPLANT -BREDENT S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Cu peste 40 de ani de excelență în domeniul tehnicii dentare, 15 ani de implantologie și peste 2 milioane de produse
pe an, am devenit un nume de referință în industria stomatologică. Fondată în Germania, Bredent–Medical oferă soluții
complete și competente în protetica pe implant și proteze
convenționale, care rezolvă problemele pacienților pe termen lung.
Sistemul de implanturi dentare SKY a fost creat în baza cercetărilor științifice și include: SKY classic, blue SKY, narrow SKY,
mini SKY, white SKY și copa SKY. Conceptul „SKY fast & fixed”
a devenit lider în restaurarea dentară imediată. Toate soluțiile SKY sunt completate de o gamă largă a proteticii dentare.
Din anul 2011 compania Bredent- Medical este reprezentată
și în Republica Moldova prin Bredent- Medical Moldova.
Bredent - partenerul tău pentru calitate!

With over 40 years of excellence in dental technology, 15
years of implantology and over 2 million products per year,
we have become a reference name in the dental industry.
Founded in Germany, Bredent-Medical offers complete and
competent solutions in implant prosthesis and conventional
prostheses that bring patients happiness and long-term satisfaction.
The SKY dental implant system was created on the basis of
scientific research and includes: SKY classic, blue SKY, narrow SKY, mini SKY, white SKY and copa SKY. The concept of
“SKY fast & fixed” has become a leader in immediate dental
restoration. All SKY solutions are complemented by a wide
range of dental prosthetics.
Since 2011, Bredent-Medical is represented in Moldova by
Bredent-Medical Moldova.
Bredent - Your Partner for Quality!

INSTACON S.R.L..

Vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a uniformelor speciale
marca Unicode pentru toate domeniile de activitate (halate
şi compleuri medicale, costume, scurte, pantaloni, salopete,
semisalopete, haine de lucru groase etc.). Imprimarea logoului. Îmbrăcămintea este produsă la fabrica de confecţii “Codreanca” din or. Călăraşi.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

M LDOVA

str. Mihail Sadoveanu 10/2,
or. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 999 038
GSM: +373 60 699 111
e-mail: office@bredent-medical.md
web-site: bredent-medical.md

Retail and wholesate trade in a wide range of overalls under
UnicodeTM (medical gowns and scrubs, jackets, trousers,
sleeveless coats, semioveralls, gowns, work wear etc.). Logo
printing. Clothes are manufactured at the factory “Codreanca”, Călăraşi (Moldova).
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IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină
Urgentă (IMSP IMU) a fost fondată în 1959. IMSP IMU asigură asistenţa metodologică a organizării şi acordării asistenţei medicale de urgenţă pe întreg teritoriul republicii şi
este antrenată în acordarea asistenţei medicale de urgenţă
şi programate de clinică populaţiei municipiului Chişinău şi
din republică. Clinica este preponderent axată pe acordarea asistenţei medicale de urgenţă pe specialităţile: ortopedie-traumatologie, chirurgie, neurochirurgie, neurologie,
urologie, microchirurgie, ginecologie, chirurgie oro-maxilo-facială şi hemodializă.

The Public Institute of Urgent Medicine was founded in 1959.
The institution provides urgent medical services and methodologic support throughout the country and ensures urgent medical services to the population of Chisinau and the
whole Moldova. The clinic comprises departments of various
specializations: оorthopedics, traumatology, surgery, neurosurgery, neurology, urology, micro-surgery, gynecology,
maxillofacial surgery and haemodialysis.

str. N. Testemiţanu, 29/1
MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 73-36-00; 72-75-88
Fax : +373 22/ 73-36-00
E-mail : v_rudi@mail.ru; cancelaria@mail.ru
URL: http://icardiologie.md/

I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

Profilaxia, tratamentul şi reabilitarea pacienţilor cu boli cardiovasculare. Servicii medicale complete oferite de către
echipe de medici profesioniști cu experiență. Instituție care
cuprinde departamente curative de staționar și consultativ.
Oferă toată gamă de asistență medicală pentru bolile de inimă în baza poliței medicale obligatorii de asigurare, cât și
pentru cei ne asigurați (contra plată).

Prophylaxis, treatment and rehabilitation of patients with
cardiovascular diseases. Complete medical services, provided by experienced physicians. The institution includes stationary and consultative curative departments. Provides full
range of medical care for patients with heart diseases, based
on mandatory health insurance policies, but also for non-insured patirnts.
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str. Toma Ciorbă, 1
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 23-78-84
Fax : +373 22/ 23-53-09
E-mail : anticamera@urgenta.md
URL : www.urgenta.md
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I.M.S.P. INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE
«CHIRIL DRAGANIUC»

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Institutul este o instituţie medico-sanitară de nivel naţional
care exercită o activitate de coordonare, ştiinţifico-practică şi
curativ-profilactică în domeniul ftiziopneumologiei. Scopul
principal al Instituţiei este ameliorarea sănătăţii populaţiei
Republicii Moldova prin organizarea şi dezvoltarea asistenţei
medicale întru reducerea poverii tuberculozei şi bolilor nespecifice ale aparatului respirator, bazate pe tehnologii medicale de înalta performanța și prestarea serviciilor medicale
cost-eficiente si calitative, efectuarea cercetarilor ştiinţifice în
domeniul medicinei.

Health care institution of national level, dedicated to coordinating and performing scientific, curative and preventive activities in the field of phtisiopneumology. The main purpose
of the institution is to improve the health of the Republic of
Moldova population through organizing and developing
medical care which would contribute to the decrease of morbidity in tuberculosis and other nonspecific diseases of the
respiratory system. The medical care provided is based on
advanced medical technologies, quality and cost-effective
medical services and scientific research in the field.

MD -2028 mun. Chişinău, str. Korolenco, 2
Telefon: 022-82-90-01
Fax: 022-72-32-59
Telefon mobil: 069229543
E-mail: cancelaria@inn.md
Web-site:inn.md

INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI
NEUROCHIRURGIE

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) este o instituţie curativ - profilactică specializată, care asigură diagnostic
şi tratament calificat atât în policlinică, cât şi în staţionar pacienţilor cu maladii ale sistemului nervos. INN constituie baza
ştiinţifică, destinată pentru munca de cercetare, elaborare şi
implementare în practică a celor mai noi realizări din domeniu. Este unica instituţie specializată în neurologie şi neurochirurgie din Republica Moldova, care îmbină activitatea de
tratament şi munca de cercetare. Institutul de Neurologie
şi Neurochirurgie este abilitat cu dreptul de a pregăti cadre
ştiinţifice prin doctorat/postdoctorat la specialitatea neurologie şi neurochirurgie.

The Institute of Neurology and Neurosurgery (INN) is a curative - prophylactic specialized institution, providing skilled
diagnosis and treatment for both outpatient and inpatient patients with diseases of the nervous system. INN represents the
scientific basis for research work, development and practical
implementation of the latest achievements in the field. It is the
only institution in Moldova specialized in neurology and neurosurgery treatment, combining treatment and research work.
The Institute of Neurology and Neurosurgery is empowered
to prepare scientific staff through doctoral / postdoctoral
studies in neurology and neurosurgery specialty.
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str. C. Vârnav, 13 MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-22-00
Fax : +373 22/ 57-22-05
E-mail : ifp@ms.md
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I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Fiind instituție de nivel III, cu profil științifico-curativ, misiunea
IMSP IMșiC este de a contribui la ameliorarea și menținerea
sănătății mamei și copilului din întreaga R.M., oferind servicii medicale de calitate într-un mediu plăcut și sigur, cei mai
buni profesioniști în domeniu, aplicare de practici internaționale și tehnologii moderne, încrederea pacientului reprezentînd un indicator al calității serviciului medical.
Viziunea IMSP IMșiC este de a deveni o instituție preferențială atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, care
va îmbunătăți considerabil calitatea vieții societății.

As an institution of III level with a scientific-curative profile,
the mission of the Institute of Mother and Child is to contribute to the improvement and maintenance of mother and
child health throughout the Republic of Moldova, offering
quality medical services in a pleasant and safe environment
by the best professionals in the field, the application of international practices and modern technologies, the patientsț
trust being an indicator of the quality of medical services.
The vision of the IMC is to become a preferential institution
for patients and healthcare professionals, which will considerably improve the quality of society’s life.

E-mail: anticamera@onco.md
Web-site: onco.md

str. N. Testemitanu 30
MD-2025, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373 22 852 303
Fax: +373 22 72 78 80
Telefon mobil: +373 79 502 429

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC

Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic este
unica instituție curativ-profilactică și științifică în organizarea
depistării și tratamentului maladiilor oncologice și hemapatiilor maligne în Republica Moldova.
Misiunea noastră este de a contribui la menținerea și ameliorarea nivelul de sănătate a populației prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative pacienților afectați de
maladii oncologice și hematopatii maligne, la nivelul asistenței medicale specializate de ambulator și asistenței spitalicești. Dezvoltarea științei oncologice - bază clinică pentru
USMF ”Nicolae Testemițanu” și Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”.

The Public Medico-Sanitary Institution Oncological Institute
is the only curative-prophylactic and scientific institution in
the detection and treatment of hemato-oncological malignancies in the Republic of Moldova.
Our mission is to help in maintaining and improving the
health of the population through the provision of specialized
medical services to patients, affected by hemato-oncological malignancies, on the level of specialized outpatient and
inpatient care. Development of oncology science - Clinical
basis for SUMPh “Nicolae Testemitanu” and the Center for
Excellence in Medicine and Pharmacy “Raisa Pacalo”.
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str. Burebista, 93 MD-2062 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 52-36-61 Fax : +373 22/ 52-11-71
E-mail : mamsicop@gmail.com
URL : www.mama-copilul.md
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Mob.: +380 67 44 94 200
E-mail: inverness.systems@gmail.com
Web-site: http://inverness.systems/

INVERNESS

Tel.: +373 22 84 48 02
GSM: + 373 79 80 60 20
E-mail: center@kinezisvita.md
URL: www.kinezisvita.md

S.C. OL-VICTORIS S.R.L. / KINEZIS-VITA
CENTRUL MEDICAL DE RECUPERARE FIZICĂ A APARATULUI LOCOMOTOR

SANICO (Italy) presents INVERNESS (USA) - a system for the
safe piercing of ears: painless and accurate puncture. It is
developed by physicians, and is recommended for clinics,
beauty salons, jewelry stores. Earrings from medical steel,
titanium, with gilding, completely sterile, with a patented
clasp. BIOJOUX (Italy) - medical costume jewelry in medical
steel and titanium. Ear piercing at the exhibition - for FREE!
We invite distributors for cooperation.

The population’s demand for physical rehabilitation services is very high. The low level of physical activity leads to the
occurrence of serious illnesses, as a result people lose the
ability to move freely and painlessly.
Our center ensures a complex treatment of dysfunctions
of the loco-motor system. We evaluate the clinical status of
each patient, their habits and lifestyle, the functional reserves
of their body, the risk factors for rehabilitation measures.
And only then the individual rehabilitation program is established, including physical exercises in the recovery area, massage, acupuncture, nutrition counseling, as well as medical
monitoring and evaluation of treatment efficacy.
WE WILL HELP YOU TO DEFEAT THE PAIN AND TO RECOVER YOUR CONFIDENCE IN YOUR FORCES!
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Sanico (Italia) prezintă INVERNESS (SUA) - sistem de perforare a urechilor, oferă o procedură sigură, fără durere, silențioasă și precisă. Sistemul a fost dezvoltat de medici, este
recomandat în instituții medicale, saloane de înfrumusețare,
magazine de bijuterii. Cercei din oțel medicinal, titan, placați
cu aur, sterili, cu stopper brevetat. BIOJOUX (Italia) – bijuterie
medicală din oțel medical și titan. În timpul expoziției perforarea urechilor este GRATUITĂ! Invităm la cooperare distribuitori.

Nevoia populației pentru serviciile de reabilitare fizică este
foarte mare. Nivelul scăzut de activitate fizică duce la apariția
unor boli grave, în rezultatul cărora, omul pierde capacitatea
de a se mișca într-un mod obișnuit.
Centrul nostru abordează complex tratamentul disfuncțiilor
aparatului locomotor. Noi evaluăm starea clinică a fiecărui
pacient, obiceiurile și stilul său de viață, rezervele funcționale ale corpului său, factorii de risc pentru efectuarea măsurilor de reabilitare. Și numai atunci se formează programul
individual de reabilitare ce include exerciții fizice în sala de
recuperare, masaj, acupunctură, consiliere cu privire la nutriție, precum și monitorizarea medicală și evaluarea eficacității
tratamentului.
NOI VĂ VOM AJUTA SĂ ÎNVINGEȚI DUREREA ȘI SĂ VĂ RECĂPĂTAȚI ÎNCREDEREA ÎN PROPRIILE FORȚE!
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ул. Ш. Руставели 23, 01033, г. Киев, Украина
тел. (+38044) 246-63-14
Факс (+38044) 246-63-07
market@lekhim.ua
www.lekhim.ua

România
str. Matei Basarab 47
Bucuresti, sect. 3,
Tel. +40 21 322 64 67; fax. +40 21 320 06 60
e-mail: office@mediclim.ro

Republica Moldova, Chișinău
str. N. Testemițanu 37, nr.171
Tel. (0373 22) 92 40 80
GSM. 078006500
e-mail: lilian.nicolaescu@mediclim.md

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Grupul de companii farmaceutice LEKHIM, din care fac parte
compania de administrare LEKHIM și două fabrici de producere a medicamentelor - LEKHIM-HARKOV (or. Harkov)
şi TEHNOLOG (or. Uman), elaborează şi produc forme medicamentoase finite, comercializează cu ridicata și cu amănuntul produse medicamentoase. LEKHIM este principalul
exportator de medicamente din Ucraina (e în topul celor mai
mari 10 exportatori). În nomenclatorul de medicamente al
companiilor LEKHIM sunt incluse peste 200 de tipuri de medicamente sub formă de comprimate, supozitoare, capsule,
fiole și altele.
LEKHIM deține certificate GMP pentru producția fabricilor
„Technolog”, Uman, Ucraina, și „Lekhim-Kharkiv”, Ucraina,
precum și GMP european pentru producerea comprimatelor de pancreatină.

MEDICLIM S.R.L.

LEKHIM, a group of pharmaceutical companies, consisting
of the managing company LEKHIM JSC and two pharmaceutical factories - JSC Lekhim-Kharkov (Kharkov) and PJSC
“Tekhnolog” (Uman) - develop and manufactures finished
medicines, ensuring their wholesale and retail distribution.
LEKHIM is the leading exporter of Ukrainian pharmaceuticals
(in the top 10 of Ukrainian exporters). In the nomenclature
of LEKHIM there are over 200 kinds of medicines in various forms - tablets, suppositories, capsules, vials, pills etc.
LEKHIM is the holder of GMP certificates for the products
of the factories “Technologist”, Uman, Ukraine and “Lekhim-Kharkiv”, Ukraine, also of the European GMP for the production of pancreatin tablets.

Compania MEDICLIM este prezentă de aproape 25 de ani
pe piața de diagnostic de laborator din România cu soluții
complexe din microbiologie, imunologie, biochimie, HPLC și
biologie moleculară. Astăzi, compania MEDICLIM activează
și în Republica Moldova și Bulgaria.
Printre partenerii Mediclim: BioMerieux, Tosoh, Randox, Diagast, Idex, Microbiologics și Fujirebio.
Varfurile de lance sunt reprezentate de soluțiile propuse de
BioMerieux pentru “Testarea Sindromică” și “Identificarea
rapidă prin spectometrie de masă”, concepte realizabile cu
ajutorul echipamentelor FilmArray – Biofire și Vitek MS( MALDI-TOF), echipamente care vă pun la dispoziție cele mai noi
tehnologii din domeniu.
Analizoarele Vidas vor reprezenta întotdeauna o soluție pentru diagnosticul imunologic, iar analizoarele Gx/G8 - pentru
diagnosticul si monitorizarea pacienților diabetici.

MEDICLIM has been present for nearly 25 years on the laboratory diagnostic market in Romania with complex solutions
related to microbiology, immunology, biochemistry, HPLC
and molecular biology. Today MEDICLIM also operates in
the Republic of Moldova and Bulgaria.
Among the Mediclim partners are: BioMerieux, Tosoh, Randox, Diagast, Idex, Microbiologics and Fujirebio.
The strongest points of the companz are represented by the
solutions proposed by BioMerieux for “Syndrome Testing”
and “Fast Mass Spectrometry Identification”, concepts realized with the help of FilmArray - Biofire and Vitek MS (MALDI-TOF) - equipment providing the latest technologies in the
field.
Vidas analyzers will always represent a solution for immunological diagnosis, and Gx / G8 analyzers - for the diagnosis
and monitoring of diabetic patients.
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107258, Москва, а/я 61,
Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 223-60-16
(многоканальный),
+7 (495) 223-66-38

Мобильный телефон: 8 916 601 14 01
E-mail: medplant@medplant.ru,
medplant@mail.ru
Web-site: medplant.ru

MEDIST GRUP S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Ne concentrăm activitatea pe distribuția de aparatură medicală și furnizarea de servicii asociate vânzării, cu accent pe laboratorul clinic și de cercetare, încheind parteneriate cu doi
dintre cei mai cunoscuți producători de aparatură medicală:
Beckman Coulter și Instrumentation Laboratory.
MEDIST GRUP oferă și soluții complete pentru radioterapie/
radiochirurgie (Accuray Inc.), sisteme de eliminare a deșeurilor medicale (Newster System s.r.l.), sisteme de monitorizare hemodinamică (ImaCor), ventilatoare neonatale (SLE),
sisteme de diagnostic cardiologic (Welch Allyn), sisteme de
sigilare a plăgilor chirurgicale (Zip Line Medical).

We focus our activity on the distribution of medical equipment and the provision of sales-related services, with emphasis on clinical and research laboratories, by partnering
with two of the most well-known manufacturers of medical
equipment: Beckman Coulter and Instrumentation Laboratory.
MEDIST GRUP also offers comprehensive solutions for radiotherapy / radiosurgery (Accuray Inc.), medical waste disposal
systems (ITER), hemodynamic monitoring systems (ImaCor),
neonatal ventilators (SLE), cardiology diagnostic systems
(Welch Allyn), surgical wounds sealing systems (Zip Line
Medical).

МЕДПЛАНТ ООО

MEDPLANT este o întreprindere de success din Rusia care
dezvoltă, fabrică și vinde produse inovatoare, sigure, portabile pentru asistența medicală primară și de urgență, cum
ar fi: pulsoximetri, genți medicale de plastic pentru urgențe, garouri hemostatice, atele de unică folosință, aspiratoare
mecanice de unică folosință, centuri de imobilizare, atele de
tracțiune. Noua elaborare a companiei – seringi portabile cu
dozator de medicamente.

MEDPLANT is a well-known and successful company, specialized in the development and manufacturing of a wide
range of portable medical devices for emergency medicine
such as pulse oximeters, emergency plastic cases, compression tourniquets, disposable immobilization splints, traction
splints, aspirators, pelvic stabilization belts and others. Our
most recent product is a portable syringe driver compact
and lightweight.
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str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 25, of. 33
MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +372 22 84 94 95
GSM: +373 68 68 11 23
E-mail: office@medist.md
Web-site: www.medist.md
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Calea lui Traian nr. 115
250112 Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România
Tel. +40 350 40 80 00
Mob.: +40 753 322 079
e-mail: medvil.pst@gmail.com
web-site: www.medvil.ro

str. Ioana Radu 21
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 999 888
e-mail: info@misimplants.md
site: www.misimplants.md.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Serviciile medicale oferite de MEDVIL PST cuprind examinările Rezonanță Magnetică și Tomografie Computerizată.
Principalul nostru obiect de activitate sunt investigațiile de
înaltă performanță (rezonanță magnetică – RM, computer tomografie - CT).
Medvil PST în prezent dispune de următoarele echipamente:
- Un aparat de rezonanță magnetică
- Un aparat de tomografie computerizată
Imagistica medicală este o specialitate științifică recentă,
care reunește o largă varietate de științe în scopul studierii
modului în care se formează, înregistrează, transmit, analizează, procesează, percep și se stochează imagini ale organelor sau țesuturilor, prin diferite tehnici, cu scopul de a le
folosi pentru a diagnostica bolile.

Medical services provided by MEDVIL PST include Magnetic
Resonance and Computed Tomography. Our main activity is
high performance investigations (magnetic resonance - RM,
computer tomography - CT).
Medvil PST is currently equipped with the following equipment:
- A magnetic resonance device
- A computed tomography device
Medical imaging is a recent scientific specialty that brings
together a wide variety of sciences to study the way images
of organs or tissues are formed, recorded, transmitted, analyzed, processed, percieved and stored, using different techniques, in order to use them in diagnosing diseases.

MOLDOVA

MIS MOLDOVA

MIS Implants, reprezentant unic autorizat în Republica Moldova, oferă o gamă completă de implanturi dentare de calitate superioară, suprastructuri, instrumente și kit-uri, soluții
de regenerare și o diversitate de opțiuni pentru stomatologia digitală. MIS are la bază un sistem de implanturi dentare
ușor de utilizat, cu o vastă gamă de soluții aplicabile oricărei
situații, la cel mai înalt standard calitativ și un preț corect. MIS
Moldova reflectă calitate, integritate, agilitate și inovație. Distribuind în peste 65 de țări, MIS furnizează servicii excelente
tuturor clienților. În spatele tehnologiei MIS stau cercetători
de top, ingineri devotați cercetării continue și dezvoltării de
produse inovative și noi tehnologii, potrivite oricărei situații
clinice.

MIS Implants, the only authorized representative in the Republic of Moldova, offers a full range of top quality dental implants, superstructures, tools and kits, regeneration solutions
and a variety of options for digital dentistry. MIS is based on
an easy to use dental implant system with a wide range of
solutions applicable to any situation, at the highest quality
standard and a fair price. MIS Moldova reflects quality, integrity, agility and innovation. Distributing in more than 65 countries, MIS provides excellent service to all customers. Behind
MIS technology are top researchers, engineers devoted to
continuous research and development of innovative products and new technologies, suited to any clinical situation.
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GSM: +373 69 932 908
E-mail: neogen_ghid@yahoo.com
URL: www.neogen.md
Consultații GRATUITE: viorelcotea@yahoo.com
URL: www.chirurgie-estetica.md

Clinica Doctor Cotea:
str. Lomonosov 37, Chișinău,
tel.: +373 22 288 726;
GSM: +373 69 480 147
Biroul de presă:
tel.: +373 22 288 188;

ÎMPP NEOGEN SRL

str. Socoleni 19, MD 2020, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Tel.: +373 22 463728
Fax: +373 22 446632
Email: info@neovita.md
Web: www.neovita.md, www.yk.md

YOUTH KLINIC NEOVITA
CENTRUL DE RESURSE LA NIVEL NAȚIONAL IN SERVICIILE
DE SĂNĂTATE PRIETENOASE TINERILOR NEOVITA

PRESS – registration of companies in the Moldovan-Romanian yearbook “Neogen guide of services” and in the on-line
database www.neogen.md (addresses and telephone numbers of the firms from different domains of activity).
MEDICINE - opening of the first clinic specialized exclusively in aesthetic surgery – the Neogen clinic. At the clinic, the
whole range of aesthetic surgeries are performed, even two,
three and four combined operations simultaneously. Warranty contract, all inclusive prices.

NEOVITA is a public institution representing an innovative
model of integrated health care for teenagers and young
adults in accordance with the principles of friendly health
services, based on the real needs of the young.
The Center has been active since 2002 and has helped create the network of 40 other Youth Friendly Health Centers
in the country and serves as a resource center in the field. It
provides both advisory and informational-educational services (seminars, informative hours, trainings, etc.), conducts research in the field, participates in the elaboration of relevant
normative acts.
The young beneficiaries are approached interdisciplinary
and are provided free medical, psychological and social assistance by a team of highly qualified specialists: gynecologists, psychologists, urologist-andrologists, social workers,
dermatologists, HIV / AIDS counselors, etc.
All services are strictly confidential and free of charge for
young people.
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PRESA: prin înscrierea agenţilor economici în Anuarul moldo-român „Neogen, ghid al serviciilor” și baza de date on-line: www.neogen.md (adrese şi telefoane utile din toate domeniile de activitate).
MEDICINA: prin deschiderea primei clinici specializate EXCLUSIV în chirurgie estetică - Clinica de Chirurgie Estetică
Neogen. Aici se fac toate tipurile de operaţii, inclusiv două,
trei și patru operații combinate, simultan, sub aceeași anestezie. Contract de garanţie, prețuri all inclusive.

Neovita este o instituție de stat ce reprezintă un model inovator de asistență integrată a sănătății adolescenților şi tinerilor
conform principiilor de servicii de sănătate prietenoase, bazate pe nevoile reale ale tinerilor.
Centrul activează din 2002 și a contribuit la crearea reţelei de
alte 40 de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor din țară
și funcționează ca centru de resurse în domeniu. Oferă atât
servicii consultative, cât și informațional-educaționale (seminare, ore informative, treninguri etc.), efectuează cercetări în
domeniu, participă la elaborarea actelor normative relevante.
Tânărul beneficiar este abordat inter-disciplinar, oferindu-i-se asistență medicală, psihologică şi socială gratuită de
o echipă de specialiști înalt-calificați: ginecologi, psihologi,
urolog-androlog, asistent social, dermato-venerolog, consilier HIV/SIDA etc.
Serviciile sunt strict confidențiale și gratuite pentru tineri.
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bd. Moscova 6, of.25
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 311 223
e-mail: moldova@nobel.com.tr
site: www.nobel.md

str. N. Testemițanu 39, et. 3
Tel. +373 78 244 446
ortostarmoldova@gmail.com
www.ortostar.md

REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI NOBEL
ILAÇ SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

NOBEL Pharmaceutical Company was founded in 1964. It
is a multinational company headquartered in Istanbul, with
official representations in 21 countries. The company offers a
complete cycle of production, marketing and promotion of
medicines. NOBEL’s goal is to establish a solid structure on a
global pharmaceutical scale. The mission of the company is
to create new and modern products that improve the quality of life of the population. NOBEL’s business is based on
ethical work and the creative promotion of GMP-compliant
medicines.

Compania ORTO STAR este reprezentantul oficial al ADENTA GLOBAL și JEIL MEDICAL în Republica Moldova. Noi suntem responsabili de distribuția exclusivă a produselor stomatologice ale acestor companii pe întreg teritoriul țării.
Scopul nostru este să oferim o gamă completă de produse
ortodontice și ortopedice sigure și de înaltă calitate, concepute în concordanță cu rigurozitățile și dorința permanentă
de evoluție a personalului din domeniul stomatologiei și
al chirurgiei oro-maxilo-faciale din întreaga lume. Cu ajutorul acestor produse aveți posibilitatea să creați tratamente
oro-maxilo-faciale excepționale. Produsele sunt testate și verificate în timp.
Compania ORTO STAR ține mult la clienții săi, ține cont de
necesitățile și sugestiile acestora și este mereu deschisă spre
noi colaborări.

ORTO STAR is the official representative of ADENTA GLOBAL and JEIL MEDICAL in the Republic of Moldova. We are
responsible for the exclusive distribution of dental products
of these companies throughout the country.
Our goal is to offer a complete range of safe and high-quality orthodontic and orthopedic products, designed in accordance with the rigorous and constant desire to perfect
the skills of dental and oro-maxillofacial surgery staff around
the world. With these products, you can create exceptional
oro-maxillo-facial treatments. Products are tested and verified over time.
ORTO STAR is caring deeply for its customers, takes into account their needs and suggestions, and is always open to
new collaborations.
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Compania farmaceutică NOBEL a fost înființată în anul 1964.
Este o companie multinațională, cu sediul în Istanbul și reprezentanțe oficiale în 21 de țări. Compania oferă un ciclu
complet de producție, marketing şi promovare a medicamentelor. Obiectivul companiei NOBEL constă în stabilirea
unui cadru solid pe scara farmaceutică globală. Misiunea
companiei este crearea produselor noi şi moderne, care îmbunătățesc calitatea vieții populației. Activitatea companiei
NOBEL se bazează pe lucru etic, promovarea creativă a medicamentelor produse conform standardelor GMP.

ORTO STAR S.R.L.
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str. Grenoble 149/A
MD 2019 mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 944 958, fax: +373 22 944 968,
e-mail: info@pharmony.md, site: www.pharmony.md

PHARMONY S.R.L.

str. Mircea cel Bătrân 11/6
Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69 46 85 20
Fax: +373-22-60-42-55
e-mail: Office@prosanitasfarm.com
Web-site: http://prosanitasfarm.com/

PROSANITAS FARM S.R.L.

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA A URMĂTOARELOR COMPANII:

PHARMONY is a pharmaceutical company with a strong
presence in the Republic of Moldova since 2015. The main
focus of the company is on import and distribution of medicines, medical equipment, devices and disposables, other
para-pharmaceutical products. The company is also carrying
out marketing and promotional activities and is offering its
international partners full support in regulatory services. The
team of specialists is highly qualified, ensuring to the company an increased level of efficiency, competitiveness, flexibility and adaptation to the new requirements of the pharmaceutical market. PHARMONY is permanently oriented
toward the needs of the healthcare system of the Republic of
Moldova, demonstrating a high degree of social responsibility, being a permanent sponsor of social activities organized
by healthcare authorities.
PHARMONY is permanently looking for new strategic partners.

Compania farmaceutică ProSanitas Farm, fondată în anul
2013, este reprezentanța exclusivă în Republica Moldova
a companiilor recunoscute la nivel internațional, cum ar fi:
Sun Wave Pharma, Epsilon Health, Solepharma. La expoziție
echipa noastră cu o deosebită plăcere vă va prezinta 2 produse unice pentru țara noastră:
- IMUNICE 10 DAYS - formulă unică în Moldova cu Wellmune
și
- DIOLIN LIQUID GEL - creat special pentru tratamentul oral
al diareei la copii și adulți.
ProSanitas Farm - fortificăm sănătatea întregii familii!

ProSanitas Farm is a pharmaceutical company, founded in
2013. We are the exclusive representatives in the Republic
of Moldova of internationally recognized companies, such
as: Sun Wave Pharma, Epsilon Health, Solepharma. At the
exhibition, our team will be delighted to present 2 unique
products for our country:
IMUNICE 10 DAYS - Unique formula in Moldova with Wellmune and
DIOLIN LIQUID GEL – designed specifically for the oral treatment of diarrhea in children and adults.
ProSanitas Farm – We strengthen the health of the whole
family!
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PHARMONY este o companie farmaceutică cu o prezență
puternică în Republica Moldova din 2015. Principalele obiective ale companiei sunt: importul și distribuția medicamentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale, altor produse
de uz medical. De asemenea, compania desfășoară activități
de marketing și promovare, iar pentru partenerii internaționali oferă asistență pentru autorizarea de punere pe piață a
produselor sus-menționate în Republica Moldova. Echipa de
specialiști este de cea mai înalta calitate și calificare, ce oferă
companiei un gard sporit de eficiență, competitivitate, flexibilitate și adaptare la noile cerințe ale pieței. PHARMONY
este permanent orientată la necesitățile sistemului de sănătate din Republica Moldova, dând dovadă de un grad sporit
de responsabilitate socială, fiind un sponsor fidel în cadrul
activițătilor sociale organizate de autoritățile din domeniul
sănătății. Compania este permanent în căutarea de noi parteneri strategici.
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Centrul Medical SANAVITA asigură consultații, investigații,
tratamente și analize de laborator, cât si servicii de medicina
muncii. Începând cu anul 2018, asigurăm noi servicii medicale de investigații, tratament și recuperare, fiind achiziționate
echipamente de imagistică medicală 4D, 3D, sisteme performante pentru evaluare, tratament și recuperare, inclusiv
aplicații virtuale în recuperarea medicală. Facilităm prezența în cadrul clinicii a unor cadre medicale înalt calificate din
centre medicale renumite și din centre universitare, pentru a
pune la dispoziția clienților atât expertiza specialiștilor cât și
tehnologia de ultimă generație, în sprijinul unui act medical
de înaltă acuratețe.

SANAVITA Medical Center provides consultations, investigations, treatments and laboratory analyzes, as well as occupational health services. Starting with 2018, we add new
medical investigations, treatment and recovery services,
4D, 3D imaging equipment, advanced performance assessment, treatment and recovery systems, including virtual applications in medical recovery. We facilitate the presence in
the clinic of highly qualified medical professionals from renowned medical centers and university centers to provide
our clients with both expertise and state-of-the-art technology to support a high-accuracy medical act.

E-mail: sph@usmf.md
URL: http://public-health.md

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194B
Blocul didactic nr. 4, mun. Chişinău,
Republica Moldova, MD-2004
Tel.: + 373 22 205 205; +373 22 209 924
Fax: + 373 22 205 205

ȘCOALA DE MANAGEMENT
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Şcoala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) este o
unitate didactico-ştiinţifică, care activează pe lângă USMF
„Nicolae Testemiţanu”.
Direcţiile principale de activitate ale ŞMSP sunt:
instruirea în domeniul sănătăţii publice
- cercetarea ştiinţifică în domeniul sănătăţii publice
- prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul sănătăţii
publice
- efectuarea studiilor epidemiologice, sondajelor sociologice şi altor forme de evaluări a sănătăţii publice.
Scopul principal al instituției publice este instruirea, cercetarea şi prestarea de servicii în domeniul sănătăţii publice și managementului serviciilor de sănătate din Republica Moldova.

The School of Public Health Management (SPSM) is a didactic and scientific unit, which works alongside the SUMPh
“Nicolae Testemitanu”.
The main directions of activity of the SPSM are:
training in public health
scientific research in the field of public health
provision of public health consultancy services
conducting epidemiological studies, sociological surveys
and other forms of public health assessments.
The main purpose of the public institution is training, research and provide services in the field of public health and
healthcare management in the Republic of Moldova.
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str. Grădina Veche nr.90 Galaţi, România
Bulevardul Galati nr 3E, Galati, România
Telefon: +40 236.471.204, 40 747 945 531
Site: http://www.sanavitagl.ro/
E-mail : sanavitapoint@gmail.com, clinica_sanavita@yahoo.com
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str. Burebista 93
MD-2062, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 527 426
E-mail: societatea.pediatrie@gmail.com

SHIJIAZHUANG NO.4 PHARMACEUTICAL CO., LTD
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Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., founded in 1948,
operates as a drugs manufacturing company. It offers medicines in various specifications, including tablets, granules,
oral liquids, capsules, infusions, and small volume injections.
The company researches and develops Chinese and western
medicine, such as arbidol hydrochloride capsules, shanhe
oral solutions, gatifloxacin hydrochloride glucose (sodium
chloride) injections, levofloxacin lactate injections, ambroxol
hydrochloride glucose injections, flurouracil sodium chloride injections, Ondansetron hydrochloride sodium chloride
injections, azithromycin dispersible tablets, etc. Its products
are exported to Vietnam, the Philippines, Cambodia, Malaysia, Mongolia, the Russian Federation, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Australian, New Zealand, Brazil, Bolivia,
Costa Rica, Angola, Benin, etc.

Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., fondată în 1948,
este o companie de fabricare a medicamentelor. Oferă medicamente în diverse forme, inclusiv tablete, granule, lichide
orale, capsule, perfuzii și injecții de volum mic. Compania
cercetează și dezvoltă preparate medicamentoase din China și din Vest, cum ar fi capsule de clorhidrat de arbidol,
soluții orale de shan he, injecții de clorhidrat de gatifloxacin
clorhidrat de glucoză, injecții de levofloxacin lactat, injecții
de glucoză clorhidrat de ambroxol, injecții de clorură de
sodiu, clorhidrat de Ondansetron clorură de sodiu, azitromicină tablete dispersabile, etc. Produsele companiei sunt
exportate în Vietnam, Filipine, Cambodgia, Malaezia, Mongolia, Federația Rusă, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan,
Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Bolivia, Costa Rica, Angola, Benin etc.

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SOCIETATEA DE
PEDIATRIE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Societatea de Pediatrie din Republica Moldova, asociație
profesional-științifică non profit a medicilor pediatri, a fost
înființată în anul 2000 de către Prof. Marcu Rudi (în prezent
Președintele de Onoare al Asociației). În anul 2013 are loc
alegerea unui nou președinte – Prof. Ninel Revenco, Vicepreședinte Prof. Ina Palii și Secretar Conf. Olga Cîrstea. Obiectivele Asociației: dezvoltarea asistenţei medicale în domeniul
pediatriei; perfecţionarea cadrelor medicale şi realizarea
cercetărilor în domeniul pediatriei; stabilirea legăturilor de
colaborare cu Academia Europeană de Pediatrie.

Moldovan Pediatric Society, a nonprofit professional association of pediatricians, was founded in 2000 by Professor Marcu Rudi (currently Honorary President of the Association). In
2013, the election of a new president - Prof. Ninel Revenco,
Vice President Prof. Ina Palii and Secretary Assoc. Prof. Olga
Cirstea, is held. The objectives of the Association are: development of medical care in the field of pediatrics; continuous
medical education and research in pediatrics; collaboration
with the European Academy of Paediatrics.
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Phone: +86-311-67167146
Fax: +86-311-67167139
Mobile phone: +86-13831178092
E-mail: liyx@sjzsiyao.com
Web-site:www.sjzsiyao.com
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I.M.S.P. SPITALUL CLINIC REPUBLICAN
“TIMOFEI MOȘNEAGA”

Spitalul Clinic Republican este principala instituţie medicală
din ţară care prestează servicii medicale de performanţă şi
de înaltă calitate, este baza clinică a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

The republican clinical hospital is the country leading medical institution, providing medical services along international
standards. The hosptal is the clinical base of the State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”.

Fax – 22 79 44 99
Linia verde – 22 79 41 14
E-mail: sdmc@mail.md
URL: http://sdmc.md

str. Costiujeni 5/1
MD – 2011 Chișinău, Republica Moldova
Anticamera – 22 79 41 11
Birou de informare – 22 79 41 11

SPITALUL DERMATOLOGIE ȘI
MALADII COMUNICABILE

Misiunea noastră
Tratăm pacienții cu dedicare şi atenţie, oferinm servicii medicale de calitate. Oferim îngrijire exemplară: fizică, emoţională şi spirituală pentru fiecare dintre pacienţii noştri şi familiile
lor. Construim un mediu de muncă în care fiecare persoană este apreciată, respectată şi are oportunităţi de creştere
personală şi profesională. Consolidăm relaţiile noastre cu
alte instituţii medico – sanitare publice şi private din ţară şi
peste hotare, universităţile şi colegiile de medicină, diferite
organizaţii non – guvernamentale. Ne angajăm să avem grijă
faţă de o comunitate mai vastă, inclusiv faţă de cei nevoiaşi
şi de cei care au nevoie sporită de servicii medicale. Ne concentrăm atenţia şi priceperea în a le oferi pacienţilor cea mai
bună îngrijire medicală şi încrederea de care au nevoie.

Our mission
We treat patients with dedication and attention, we offer
quality medical services. We offer exemplary care - physical,
emotional and spiritual - to each of our patients and their
families. We build a work environment where every person
is valued, respected and has opportunities for personal and
professional growth. We strengthen our relations with other public and private medical and sanitary institutions in the
country and abroad, universities and colleges of medicine,
various non-governmental organizations. We are committed
to taking care of a wider community, including those in need
and those in need of healthcare. We focus our attention and
our ability to provide patients with the best medical care and
the confidence they need.
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str. N. Testemiţanu, 29
MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 72-85-85
Fax : +373 22/ 72-90-33
URL : www.scp.md
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str. Valea Trandafirilor, 18
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69/ 00-00-45
URL: www.ThaiPower.md
Facebook: ThaiPower.md

str. Mesager 7
MD 2002 Chișinău, Republica Moldova
Mob.: +373 60 31 84 10
e-mail: implanttec@gmail.com
web-site: https://www.tfisystem.it/splash.php

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Compania STI SYSTEM este reprezentantul oficial al companiei TFISystems în Moldova. Eforturile companiei sunt orientate constant către identificarea de noi soluții funcționale și
inovație în contact cu realitatea clinică și academică.

THAI POWER S.R.L.

STI SYSTEM is the official representative of TFISystem in Moldova. Society’s efforts are constantly focused on identifying
new, functional and innovative solutions, in cooperation with
clinical and academic reality.

Thai Power este distribuitor autorizat al brăndurilor Siang
Pure și Peppermint Field – remedii naturiste din Thailanda
pentru ameliorarea durerilor și înlăturarea stărilor de disconfort:
- dureri de cap, amețeli, sindromul de birou, stres,
- răceli, congestie nazală, dureri de dinți, inflamații la urechi,
- dureri de burtă, dureri musculare, vânătăi, amorțeli, crampe
(cârcei),
- acnee, înțepături de insecte…
Uleiuri medicamentoase, inhalatoare (creioane nazale), unguente, balsamuri. Formule exclusive, ingrediente selecte,
standarde internaționale (GMP-PIC/S).

Thai Power is an authorized distributor of the Siang Pure and
Peppermint Field brands - natural herbal products of Thailand for pain relief:
- headache, dizziness, giddiness, office syndrome, stress,
- colds, nasal congestion, allergies, toothache, ear inflammation,
- stomachache, flatulence, muscle pain, cramp, sprains, bruising,
- acne, insect bites ...
Medicated oil, inhalers (nasal sticks), ointments, a wide range
of solids balms. Exclusive formulas, select ingredients, international standards (GMP-PIC/S).

72

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

STI SYSTEM S.R.L.
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TORRIS MED S.R.L.
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Compania Torris Medical dispune de cele mai bune soluţii în
stomatologie pentru sănătatea şi satisfacţia pacienţilor. Distribuim o gamă largă de instrumentar stomatologic, materiale de adiţie osoasă, compozite, articole de igienă dentară şi
alte produse marca Micerium, Bioteck, Swann-Morton, Piksters, Vitrex, Frank-Dental, Ustomed, W&H.
Furnizăm clienților noștri produse avansate, bazate pe standardele din domeniul stomatologiei ce conferă încrederea,
că serviciul oferit este unul corespunzător atât din punct de
vedere al calității, inofensivității, securității pacienților, cât și
al protecției mediului.
Torris Medical – când calitatea contează!

Torris Medical has the best solutions in dentistry for patients’
health and satisfaction. We distribute a wide range of dental instruments, bone additive materials, composites, dental hygiene products and other products under the trademarks Micerium, Bioteck, Swann-Morton, Piksters, Vitrex,
Frank-Dental, Ustomed, W & H products.
We provide our customers with advanced products based
on dental standards that give the clients the confidence that
the service offered is one that is appropriate in terms of quality, patient safety and environmental protection.
Torris Medical - when quality matters!

str. Ion Dumeniuc 12A,mun. Chisinau,
MD-2075, Republica Moldova
Tel, fax: 022 000 310
Tel.mob 078 000 310
Email: info@tribestar.eu
website: http://tribestar.eu/

TRIBESTAR INVEST S.R.L.

Compania farmaceutică TRIBESTAR INVEST acoperă ciclul
complet de activități farmaceutice: OEM, producția propriilor
mărci, cercetare și dezvoltare, înregistrarea medicamentelor,
a suplimentelor alimentare și a produselor medicale, analiza
pieței farmaceutice, distribuția, promovarea, marketingul și
vânzările. Misiunea noastră: promovarea și implementarea
conceptelor inovatoare ale afacerilor farmaceutice; Furnizarea de servicii medicale de calitate adaptate nevoilor clienților; Respectarea standardelor internaționale de etică și
profesionalism.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

str. Mihail Sadoveanu 10/2, or. Chişănău
tel: 0 22 999 038; (+ 373) 60 699 111
office@torrismed.md
www.torrismed.md

TRIBESTAR INVEST is your reliable partner in Eastern Europe
and CIS countries. TRIBESTAR INVEST pharmaceutical company ensures a complete cycle of pharmaceutical activities:
OEM, own brand production, research and development,
drug registration, food supplements and medical products,
pharmaceutical market analysis, distribution, promotion,
marketing and sales. Our mission: To promote and implement innovative concepts of pharmaceutical business; To
provide quality medical services tailored to the needs of customers; To comply with international standards of ethics and
professionalism.
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bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165 MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 20-57-01; 20-53-65 Fax : +373 22/ 24-23-44; 24-17-82
E-mail: contact@usmf.md URL: www.usmf.md

ŢURCAN MEDTEH SRL
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Compania Little Doctor International (S) Pte. Ltd., în Republica Moldova reprezentată de Tehnomed.md, a fost înființată
în 1986 în Republica Singapore - un centru de afaceri recunoscut la nivel mondial, cu cel mai favorabil climat de afaceri.
Dispune de unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume și
cel mai mare port de containere maritime, care asigură flexibilitatea și eficiența livrărilor internaționale de mărfuri către
orice oraș din lume.
Folosind locația sa strategică și mulți ani de experiență, Little
Doctor International (S) Pte. Ltd. a creat legături strânse industriale și comerciale cu principalii producători din țările
din Asia de Sud-Est.
În prezent, compania oferă în țările CSI o gamă largă de
produse medicale aprobate și certificate de autoritățile locale de control al calității. Comercializarea acestor mărfuri se
realizează printr-o rețea extinsă de distribuitori și parteneri
oficiali.

REPREZENTANT TEHNOMED.MD

Little Doctor International (S) Pte. Ltd., represented in the Republic of Moldova by Tehnomed.md, was founded in 1986
in the Republic of Singapore - a world-recognized business
center with the most favorable business climate. It has one of
the largest airports in the world and the largest sea container
port that ensures the flexibility and efficiency of international
freight deliveries to any city in the world.
Using its strategic location and many years of experience, Little Doctor International (S) Pte. Ltd. has established close industrial and commercial ties with major producers in Southeast Asia.
At present, the company offers a wide range of medical
products, approved and certified by local quality control authorities in CIS countries. These goods are marketed through
an extensive network of distributors and official partners.

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA

USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, fondată în anul 1945, este unica instituție de învățământ superior
din țară care formează medici, farmaciști de înaltă calificare,
optometriști, asistenți medicali generali cu studii superioare
în cadrul a 5 facultăți: Medicina nr. 1, Medicina nr. 2, Stomatologie, Farmacie și Rezidențiat. Instruirea celor peste 6000
de tineri, inclusiv cca 2300 – studenți internaționali din 38 de
țări ale lumii se efectuează în 4 limbi: română, rusă, engleză și
franceză. Prin excelență, universitatea tinde spre o dezvoltare
continuă, care să asigure calitate și performanțe în activitate
și integrarea în spațiul mondial de instruire, cercetare și practică medicală.

The SUMPh „Nicolae Testemițanu” of the Republic of Moldova, founded in 1945, is the only higher education institution in the country that is forming physicians, highly qualified
pharmacists, optometrists, general nurses with higher education in the framework of 5 faculties: Medicine no. 1, Medicine no. 2, Dentistry, Pharmacy and Residency. The training
of the over 6000 young people, including approximately
2300 international students from 38 countries of the world,
is done in 4 languages: Romanian, Russian, English and
French. Exceptionally, the university tends to a continuous
development that ensures quality and performance in activity and integration into the world of training, research and
medical practice.
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str. Gh. Asachi 27, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 992 146
e-mail: tracommed@gmail.com,
site: http://tehnomed.md
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Cím: 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/A.
Tel.: +36 1 799 3333
Fax: +36 1 799 3330
Email: info@wallitrade.hu
http://wallitrade.hu/betegazonositas/ro

WALLITRADE KFT
ELÉRHETŐSÉGEK

VITAPHARM-COM S.R.L.

Modern patient ID system
On behalf of the patients’ safety and identification, it is necessary to have the latest information for the care-giving staff
during patient care. Wallitrade Ltd. offers a toolkit developed
for health environment that provides an immediate and relevant overview for nurses, doctors, and management, helps
exact administration next to the sickbed.

Activitatea companiei moldo-americană ÎM „Vitapharm –
Com” reprezintă producerea preparatelor medicinale moderne şi suplementelor alimentare. A lansat pe piaţa farmaceutică peste 60 de preparate, unele din ele fiind preparate
unicale elaborate de către specialiştii companiei, altele reprezintă generice de înaltă calitate. Compania este prezentă în întregime pe piaţa farmaceutică a RM, şi activ dezvoltă
exportul.
În 2009 și 2011, compania „Vitapharm-Com” a fost distinsă
cu premii mari pentru calitate:
“Century International Gold quality Award”, Geneva, Aprilie
2009
“International award for excellence and business prestige”,
New York, Mai 2011
În mai 2018 compania a fost distinsă cu premiul mare Mercuriul de Aur în concursul “Marca comercială a anului 2017.

The activity of the Moldovan-American company Vitapharm-Com is focused on the manufacture of modern medicines and food supplements of highest quality.
Presently, Vitapharm-Com releases in the market over 60
products, part of them are originally developed by our specialists, the others are high quality generics. The company
fully covers the Moldovan pharmaceutical market and carries
out successful export activities.
In 2009 and 2011 Vitapharm-Com was awarded a number of
prizes for high quality: “Century International Gold Quality
Award”, Geneve, April 2009; “International award for excellence and business prestige”, New York, May 2011.
In May 2018, Vitapharm-Com has been awarded the title
“Gold Mercury” in the framework of the contest “Trade Mark
of the Year 2017”.
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Sistemul modern de identificare a pacientului
Pentru a asigura siguranța și identificarea pacienților, este
necesar ca personalul care oferă îngrijiri pacientului să dispună de cele mai complete informații. Wallitrade Ltd. oferă
un set de instrumente, dezvoltate pentru mediul de protecție a sănătății, care oferă o imagine de ansamblu imediată și
relevantă pentru asistente medicale, medici și management,
ajută la administrarea exactă a tratamentului

Str. Tighina, 37, of.2.
MD-2001, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 26-03-88
E-mail: office@vitapharm.md
www.vitapharm
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str. București 13/1
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 65 22
Fax: +373 22 20 71 75
GSM: +373 60 266 522

E-mail: dentalmarketmd@yahoo.com
Web-site: dentalmarket.md

VIVIMED PLUS S.R.L.
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Compania VIVIMED PLUS SRL – distribuitor de echipamente
și consumabile în domeniul stomatologiei moderne .
Ne orientăm în mod special spre stomatologia digitală si venim cu urmatoarele produse noi :
- Scanner intraoral 3Shape TRIOS - noua generație de amprente digitale.
- Scaner laborator 3Shape - scanarea amprentelor dentare
din mai multe unghiuri.
- 3Shape Implant Studio pentru planificarea implantului protetic și pentru ghidarea chirurgicală
- Imprimantă 3D Moonray S- fără fir, care oferă o precizie excelentă, o durată unică de timp și o viteză maximă de stocare
- Masina de frezat Z4 de la VHF - produce restaurări de înaltă
calitate din ceramică, PMMA, oxid de zirconiu și compozite
în câteva minute!
Echipa VIVIMED PLUS se dedică unui serviciu cât mai bun
prestart clienților săi – medici stomatologi și tehnicieni dentari.
Succesul înregistrat de-a lungul timpului dar și multe provocări ne determină să credem, în continuare, că motto-ul nostru ”PERFORMAȚĂ ÎN DISTRIBUȚIE” este și va fi mereu actual.

VIVIMED PLUS Ltd is a distributor of equipment and consumables for modern dentistry.
We are especially focused on digital dentistry and we come
with the following new products:
- Intraoral scanner 3Shape TRIOS - the new generation of fingerprints.
- 3Shape lab scanner - fingerprint scanning from multiple
angles.
- 3Shape Implant Studio® - for prosthetic implant planning
and surgical guidance
- Moonray 3D printers - delivering excellent precision, unique
duration in time and maximum storage speed.
- VHF Z4 Milling Machine - produces high-quality restorations made from glass ceramics, PMMA, zirconium oxide and
composites in minutes, making it ideal for same-day restorations.
Success over time and many challenges make us believe that
our motto PERFORMANCE IN DISTRIBUTION is and will always be actual.

VIVODENT S.R.L.

Magazinul stomatologic „Dental market” a fost înființat în
2002 de compania VIVODENT și în scurt timp a devenit unul
dintre cei mai importanți distribuitori de materiale și echipamente
stomatologice în Republica Moldova. Suntem interesați în
promovarea tehnicilor noi apărute pe piața mondială, de
dezvoltarea unei echipe profesioniste și de instruirea clienților la cei mai recunoscuți lectori. Suntem importatori direcți ai
unor branduri prestigioase (Alpha Bio, DMG-Dental, Vertex,
Shera Dental, Owandy, Itena, Tecno-Gaz, AmannGirrbach,
Mectron, SIC Implant, ORO Clean ș.a.). Acoperim o gamă
foarte largă de produse pentru cabinetul dentar și pentru
laboratorul de tehnică dentară. Oferim promoții și produse
inovatoare de cea mai bună calitate la cel mai bun preț.

The Dental Market dental store was founded in 2002 by VIVODENT and soon became one of the
most important distributors of dental materials and equipment in the Republic of Moldova. We are also interested in
promoting new techniques, recognized worldwide, developing a team of specialists, as well as training our clients at the
most renowned lecturers of the moment. We are the direct
importers of prestigious brands (Alpha Bio, DMG-Dental,
Vertex, Shera Dental, Owandy, Itena, Tecno-Gaz, AmannGirrbach, Mectron, SIC Implant, ORO Clean and others). We
cover a wide range of products for dental offices, as well as
for dental labs. Together with our suppliers we offer the best
promotions and innovative products of the best quality at
the best price.
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MD 2009, Republica Moldova, Chisinau, str.Sfatul Tarii 1 nr. 2,
tel/fax: +373 22 238147
Telefon mobil:+37368628636
E-mail: infovivimedplus@gmail.com
Web-site:vivimedplus.md
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ул. Шевченко 22, Харьков, Украина
skripnik@zt.com.ua
https://zt.com.ua/

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗДОРОВЬЕ
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Compania farmaceutică ZDOROVIE – cea mai
importantă companie din industria farmaceutică ucraineană, este o întreprindere modernă de
înaltă tehnologie a cărei producție îndeplinește
toate cerințele internaționale aplicabile medicamentelor. Compania farmaceutică ZDOROVIE se află în topul celor mai mari producători
ucraineni de medicamente, cu 110 ani de experiență. La moment, întreprinderea produce
peste 630 denumiri de medicamente.

The pharmaceutical company ZDOROVIE, the
flagship of the Ukrainian pharmaceutical industry, is a modern high-tech enterprise whose
production level meets all international requirements, applied to medicines. ZDOROVIE
(“Health”) is in the TOP of the largest Ukrainian
manufacturers of medicines, is proud of 110
years of experience and produces more than
630 kinds of medicines.
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