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STIMAȚI ORGANIZATORI, PARTICIPANȚI
ȘI OASPEȚI AI EXPOZIȚIEI!

DEAR ORGANIZERS, PARTICIPANTS AND GUESTS
OF THE EXHIBITION!

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este promotor al noilor
tehnologii în domeniul agricol prin susținerea și promovarea soluțiilor inovatoare
ce sporesc competitivitatea în sector. Tradițional ministerul participă la fiecare ediție a expoziției internaționale specializate MOLDAGROTECH și târgul internațional
specializat FARMER, pentru a saluta și a da asigurări producătorilor de tehnologii
moderne, că astfel, de evenimente sunt o platformă extraordinară de comunicare,
de schimb de experiență și o oportunitate de promovare.
Pe parcursul ultimelor decenii expozițiile nominalizate au reunit producători de
mașini și utilaje, tractoare și combine, sisteme de alimentare cu apă și de irigare
inovatoare și moderne pentru agricultură, echipamente pentru industria alimentară, utilaj tehnologic, piese de schimb și de completare, mijloace, de protecție a
plantelor și îngrășăminte etc.
La expoziții, deopotrivă, participă și firme de producători și distribuitori de semințe, produse pentru cultivarea și protecția plantelor; sisteme de irigare, sere pentru
cultivarea legumelor și fructelor, dar și reprezentanți ai instituțiilor de cercetare,
asociațiilor și universităților de profil, fapt ce favorizează stabilirea parteneriatelor
și schimbul de bune practici.
Pentru Republica Moldova organizarea acestor expoziții are drept scop dezvoltarea
și menținerea unui parteneriat prosper și viabil cu agenți economici din alte state,
precum și conformarea la standardele pieței europene și mă bucur că au devenit
deja tradiție.
Contează și faptul că fermierii, specialiștii din sector, dar și vizitatorii vor găsi produse și activitățile din programul de afaceri de un vast interes pentru fiecare.
Vă doresc tuturor ca ediția din acest an să fie remarcată prin realizări fructuoase,
pentru a trece la o nouă treaptă de cooperare prin extinderea piețelor de desfacere
pentru produsele autohtone și aprovizionarea pieței interne cu produse de calitate.
Îmi exprim încrederea că, în comun vom contribui la dezvoltarea sectorului agricol
din țara noastră, iar producătorii agricoli îi îndemn să participe și la următoarele ediții ale expozițiilor specializate pentru a ne prezenta succesele remarcabile.
Stimați participanți, Vă doresc succes și realizări frumoase, rezultate semnificative
pe termen lung, iar oaspeților - bine ați venit și să aveți un sejur reușit în țara noastră.

The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment is a promoter of new
agricultural technologies, supporting and promoting innovative solutions that increase
competitiveness in the sector. Traditionally, the Ministry attends every edition of the
International specialized exhibition MOLDAGROTECH and the International specialized
fair FARMER to greet and give assurances to manufacturers of modern technologies, that
such events are an extraordinary platform for communication, exchange of experience
and an opportunity for promotion.
Over the last few decades, these exhibitions have brought together manufacturers of
machinery and equipment, tractors and combines, innovative and modern water supply
and irrigation systems for agriculture, equipment for the food industry, technological
equipment, spare parts and accessories, plant protection products and fertilizers, etc.
At the exhibitions are also present producers and distributors of: seeds, products for
plant cultivation and protection; irrigation systems, greenhouses for fruit and vegetables
growing, as well as representatives of research institutions, associations and universities,
such a gathering favouring the establishment of partnerships and the exchange of good
practices.
For the Republic of Moldova, the aims of these exhibitions is to develop and maintain a
prosperous and viable partnerships with economic agents from other countries, as well
as ensure the compliance with European market standards and I am glad that they have
become a tradition.
It is also important that farmers, industry specialists and visitors will find products and
events in the business programs of great interest for everyone.
I wish that this year’s edition would be remarkable by fruitful achievements, by the
move to a new level of cooperation to expand the markets for domestic products and
supply the internal market with quality products.
I am confident that we will jointly contribute to the development of the agricultural sector in our country and I urge the agricultural producers to participate in the next editions of these specialized exhibitions to present our remarkable successes.
Dear participants, I wish you success and beautiful achievements, significant results in
the long term, and to our guests - welcome and have a good stay in our country.

Nicolae CIUBUC,
Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
al Republicii Moldova

Nicolae CIUBUC,
Minister of Agriculture, Regional Development and Environment
of the Republic of Moldova

STIMAȚI INVITAȚI ȘI PARTICIPANȚI LA EXPOZIȚIA
MOLDAGROTECH 2018,

DEAR PARTICIPANTS AND GUESTS OF
MOLDAGROTECH 2018 EXHIBITION,

Am onoarea să vă salut din partea companiei AgroProfi - reprezentantul oficial al
corporaţiei Case IH în Republica Moldova.
Putem spune cu certitudine că agricultura este un sector important și unul prioritar,
iar dezvoltarea ei ocupă un loc aparte în economia ţării noastre. De aceea expoziția
MOLDAGROTECH trezeşte un interes real și în fiecare an atrage un număr mare de
participanţi si vizitatori.
Desigur, expoziția prezintă interes, în primul rând, pentru fermierii din Moldova, fiindcă lor le revine sarcina dificilă de a dezvolta o agricultură rentabilă în condiţiile
creşterii continue a costului resurselor, schimbărilor climatice și deficitului de personal calificat. Pentru atingerea acestor obiective, e necesar să se lucreze mai rapid,
mai eficient și mai eficace. Acest lucru poate fi realizat numai prin implementarea
tehnologiilor de economisire a resurselor și utilizarea maşinilor moderne corespunzătoare. Expoziția MOLDAGROTECH le permite fermierilor să se familiarizeze cu o
gamă largă de maşini, să negocieze ori să obţină consultaţii, să discute asupra posibilităţii de finanțare cu bănci sau instituții financiare.
Realizând importanța și semnificația expoziției specializate pentru agricultura Moldovei, corporaţia Case IH și AgroProfi de mai mulți ani îşi asumă rolul de sponsor
general al Moldagrotech. Suntem încrezători că desfăşurarea pe larg a acestui eveniment va contribui la o dezvoltare mai intensă a domeniului, la accelerarea proceselor de implementare a unor tehnologii eficiente energetic și la promovarea inovațiilor în sfera agriculturii.
Le dorim din toată inima organizatorilor, participanților și oaspeților expoziției
MOLDAGROTECH o muncă rodnică de succes, realizarea obiectivelor formulare, extinderea domeniului de aplicare a parteneriatelor de afaceri și cooperare!

I am delighted to welcome you on behalf of AgroProfi company – the official representative of Case IH in the Republic of Moldova.
It may safely be said, that agriculture is an important and priority sector, and its development occupies a special place in the economy of our country. For that reason,
MOLDAGROTECH specialized exhibition is of genuine interest and attracts a large number of participants and visitors from year to year.
Of course, first of all, the exhibition is interesting for Moldovan farmers, because they are
faced with a difficult task of profitable farming in the conditions of constantly increasing cost of resources, climate change and shortage of qualified personnel. In order to
achieve the desired goals, it is necessary to work faster, more cost-effective and efficient.
This can be attained only by introducing resource-saving technologies and accompanying modern technology. MOLDAGROTECH exhibition allows you to get acquainted
with a wide range of equipment, to negotiate or get advice, to discuss the possibility of
financing with banks or financial institutions.
Realizing the importance and significance of the specialized exhibition for the agriculture of Moldova, Case IH Corporation and AgroProfi company have been the General
sponsor of MOLDAGROTECH for several years. We are positive that the large-scale holding of this event contributes to more intensive development of the industry, accelerating the introduction of energy-efficient technologies and the spread of innovations in
the field of agriculture.
From the very bottom of my heart I wish on the organizers, participants and guests of
MOLDAGROTECH exhibition successful fruitful work, achievement of goals, expansion of
business partnership and cooperation!

Cu stimă,
Vladimir Ghiliov,
directorul AgroProfi

Cooperatively yours,
Ghiliov Vladimir
Director of AgroProfi

VALERIU COSARCIUC,

Preşedintele Federaţiei
Naţionale a Fermierilor
din Moldova

STIMAŢI AGRICULTORI, STIMAŢI COLEGI!

DEAR PARTICIPANTS, DEAR COLLEAGUES!

Tranziţia la relaţiile economice de piaţă în sectorul agrar din Republica Moldova necesită soluţionarea multor probleme din acest domeniu.
Unele din ele ţin de activitatea gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), care continuă
zi de zi să se afirme tot mai mult ca nuclee economice primare în organizarea sectorului agricol privat, păstrînd identitatea lor juridică şi înbinînd chibzuit activitatea
individuală cu cea cooperatistă şi asociativă.
Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova – componentă a societăţii civile, are
drept scop primordial susţinerea fermierilor în această perioadă dificilă de relansare
în circuitul agricol al adevăraţilor gospodari şi oameni de afaceri din satele noastre. Importanţa agriculturii în Republica Moldova depăşeşte cu mult ponderea ei în
structura produsului intern brut.
În acest context, Federaţia participă activ la organizarea expoziţiei anuale “Farmer”, având toată încrederea că participanţii la această manifestare expoziţională
sunt exponenţii adevăraţi ai evoluţiei Reformei Agrare din Republica Moldova.
FNFM este mândră de ei şi le acordă toată atenţia şi sprijinul necesar.
Doresc succes participanţilor în competiţia pentru cea mai bună prezentare la expoziţie şi în activitatea lor zilnică de plugari ai gliei.

Transition to market economic relations in agricultural sector of the Republic of Moldova
makes us find solutions for many problems of this domain.
Some of them refer to activity of farmer’s households, which day by day prove to be a
nuclear of primary economy in organization of private agricultural sector, having kept
juridical identity as well as make the best use of combining of individual activity with
cooperative and associative ones.
The National Federation of Farmers from Moldova that is a component of our civil society has its direct aim to render primary support at this difficult period of involving in
agricultural sector and help farmers to become real masters and businessmen of our
country side. Importance of agriculture in the Republic of Moldova by much oversteps
its contribution to internal gross volume of products.
In this context, the Federation actively participates in organizing of the “Farmer” International Specialized Exhibition, being certain that participants of the manifestation are
real exhibitors of the evolution of the Agricultural Reform of the Republic of Moldova.
NFFM is proud of them and would give all its attention and necessary support.
I wish participants to be presented in the best way at the exhibition and also success in
their day-by-day activity of ploughmen.

Valeriu COSARCIUC,
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova

Valeriu COSARCIUC,
President of the National Federation of Farmers of Moldova

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

DRAGI PARTICIPANŢI ŞI OASPEŢI AI SAPTĂMÂNII
AGROINDUSTRIALE DE LA „MOLDEXPO”!

DEAR PARTICIPANTS AND GUESTS OF THE AGRI-INDUSTRIAL
WEEK AT MOLDEXPO!

O aniversare frumoasă încununează sezonul expoziţional 2018 – ediţia a XXXV-a
a expoziţiei „Moldagrotech”, primul proiect expoziţional din agenda C.I.E. “Moldexpo”. Tradiţional, „Moldagrotech” de toamnă se desfăşoară paralel cu o altă expoziţie
dedicată agriculturii „Farmer”, fiind unite printr-o idee semnificativă – o agricultură
dezvoltată cu aplicarea tehnicii şi tehnologiilor moderne. Aceste evenimente de referinţă în peisajul expoziţional al republicii s-au extins impresionant pe parcursul
anilor, au generat proiecte noi, precum tîrgurile Toamna de aur, Animal-show, diverse concursuri profesionale etc. Reunite în Săptămâna agrară de la „Moldexpo”,
acestea permit de a concentra oferta şi noutăţile pe un spaţiu comun, de a facilita
interacţiunea dintre fermieri şi producătorii de tehnică agrară, plasîndu-i faţă în faţă
pentru a-şi înţelege mai bine nevoile.
Expoziţiile vin în sprijinul producătorilor agricoli, oferindu-le oportunităţi de identificare a noilor pieţe, de stabilire a parteneriatelor, de familiarizare cu noutăţi tehnologice şi tehnică. De rînd cu oferta bogată, expoziţiile reprezintă un adevărat forum
instructiv, generator şi promotor de noi idei. Programul de afaceri include seminare,
conferinţe, prezentări, consultaţii ale specialiştilor, diverse concursuri etc. Noile exponate vor face obiectul concursului internaţional profesional “Noutatea Anului” – o
oportunitate unică de implementare a tehnicii, produselor şi tehnologiilor avansate.
Iar cei mai buni reprezentanţi ai gospodăriilor agricole se vor implica în competiţia
pentru titlul „Fermier-Lider”. Tot mai mult se afirmă concursul cu genericul „Regina
gliei”. Şi în acest an se va desfăşura conferinţa tineretului studios de la Universitatea
Agrară din Moldova, cu genericul „Agrogeneraţia” – la fel, o bună ocazie pentru promovarea specialiştilor începători talentaţi.
Evenimentul în întregime este locul unde se pun bazele viitoarelor cooperări, se
acumulează şi răspîndesc experienţe şi idei noi, se crează o emulaţie necesară dezvoltării spiritului întreprinzător în mediul rural. Expoziţiile beneficiază de suportul
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Federaţiei Naţionale a
Fermierilor din Moldovai; al sponsorul general, compania Agroprofi Case IH; Postul Agro TV Moldova, Agrobiznes.md şi încă al multor alţi parteneri, căror le exprim
mulţumiri pentru susţinere.
Profit de prilej şi urez tuturor co-organizatorilor, partenerilor, participanţilor şi vizitatorilor Săptămânii agroindustriale de la „Moldexpo” afaceri profitabile, discuţii
fructuoase şi roade bogate!

A beautiful anniversary is celebrated at the peak of the exhibition season 2018 - the
35th edition of Moldagrotech, the first exhibition project on the C.I.E. Moldexpo agenda.
Traditionally, the autumn Moldagrotech runs parallel to another exhibition dedicated to
agriculture - Farmer, both events united by a significant idea - a developed agriculture
with the application of modern technologies. These remarkable events in the exhibition
landscape of the republic have expanded impressively over the years, have generated
new projects, such as Golden Autumn fair, the Animal Show, various professional competitions, etc. Joined inside the Moldexpo Agricultural Week, they allow to gather the
supply and novelties on a common space, to facilitate the interaction between farmers
and agrarian manufacturers, putting them face to face in order to better understand
their needs.
The exhibitions come to support agricultural producers, giving them opportunities to
identify new markets, establish partnerships, familiarize with technological and technical novelties. Along with the rich offer, the exhibitions represent a real educational
forum, generator and promoter of new ideas. The business program includes seminars,
conferences, presentations, consultations of experts, various competitions, etc. The new
exhibits will be the subject of the “Novelty of the Year” professional international competition - a unique opportunity to implement advanced products and technologies. And
the best representatives of agricultural households will get involved in the “Farmer-Leader” competition. More and more is The contest “Queen of Fields” is becoming more and
more popular. This year we’ll see again the students’ conference Agrogeneration, organized by the Moldovan Agrarian University - a good opportunity for the promotion of
young talented specialists.
The event is the place where the foundations of future cooperation are laid, new experiences and ideas accumulated and spread, emulation necessary for the development of
entrepreneurial spirit in rural areas is forming. The exhibitions benefit from the support
of the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, the National
Federation of Moldovan Farmers; the general sponsor Agroprofi Case IH; Agro TV Moldova, Agrobiznes.md and many other partners, whom I thank warmly for their support.
I use this opportunity to wish to all co-organizers, partners, participants and visitors of
the Agri-Industrial Week at Moldexpo profitable business, fruitful discussions and rich
harvests!

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

Arcadie Andronic,
General Director of IEC Moldexpo SA
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UNITATEA DE IMPLEMENTARE ŞI ADMINISTRARE
A PROIECTULUI CREŞTERII PRODUCŢIEI ALIMENTARE

Unitatea este responsabilă pentru implementarea următoarelor Programe ce constau în comercializarea tehnicii agricole solicitate de producătorii agricoli cu achitarea
costului acesteia în rate:
1. Programul 2KR - Proiectul de Asistență a Fermierilor Neprivilegiați, finanțat de Guvernul Japoniei;
2. Programul Dezvoltării Sistemelor de Irigare la Scară Mică,
finanțat de Comisia Europeană;
3. Acordul Compact - Programul de Vânzări în Rate 2KR în
agricultura performantă Irigată al Fondului Provocările Mileniului Moldova (continuat în perioada
Post-Compact de FDD Moldova), finanțat de Guvernul SUA.
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The UNIT is responsible for the implementation of the following Programs that are focused in the marketing of agricultural equipment, required by farmers and paid for in installments:
1. 2KR Program - Project Assistance for unprivileged farmers,
financed by the Government of Japan;
2. The Project on the Development of Small-Scale Irrigation
Systems, financed by the European Commission;
3. Compact Program - 2KR Hire-Purchase Program (farming
equipment) in performing irrigated agriculture of the Millennium Challenge Foundation Moldova (continued in the
post-Compact period by SDA Moldova), financed by the
USA government.

Phone: +39 0542 010 220
Mob.: +39 389 499 48 63
e-mail: en@advice-consulting.it
Web-site: www.advice-consulting.it

ADVICE&CONSULTING

Advice&Consulting realizează livezi la cheie, se focalizează
pe îmbunătățirea continuă a sectorului horticol prin optimizarea calității muncii și a produsului finit. În colaborare cu
cele mai bune companii iataliene, garantează 100% calitatea
italiană a tuturor produselor propuse, precum și servicii de
consultanță pe întreaga filieră.

Advice & Consulting develops turnkey orchards, focusing on
the continuous improvement of the horticultural sector by
optimizing the quality of work and the finished product. In
collaboration with the best companies in Italy, the company
guarantees 100% Italian quality of all proposed products, as
well as full-line consultancy services.

Servicii și produse
- Consultanță agronomică și proiectarea livezilor
- Analiza apei și a solului
- Selecția soiurilor adaptate pentru clima și poziția geografică
- Plante si portaltoiuri certificate
- Mașinării specializate pentru livezi
- Sisteme de irigație prin picurare
- Centre de stocare cu Atmosferă Controlată
- Linii pentru calibrare și împachetare
- Mașinării pentru prelucrarea fructelor
- Mașinării pentru paletizare, conservare și împachetare.

Services and products
- Agronomic consultancy and orchard design
- Water and soil analysis
- Selection of varieties adapted for climate and geographic
position
- Certified plants and rootstocks
- Specialist machinery for orchards
- Drip irrigation systems
- Storage in Controlled Atmosphere
- Lines for calibration and packing
- Equipment for fruits processing
- Equipment for palletizing, preserving and packing.
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str. Calea Basarabiei, 18
MD-2023 Chisinau, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 27-84-63; 27-96-06
fax: +373 22/ 54-98-81
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AGRI ALIANŢA S.R.L.

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

34

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

str. Şciusev, 81
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel.:+373 22/ 21-09-69
Fax:+373 22/ 21-09-60
GSM:+373 69/ 14-34-31
E-mail: Agrimatco.Moldova@Agrimatco-eu.com
URL:www.agrimatco.md

AGRIMATCO-SERVICE S.R.L.

Companie agricolă, activează pe piaţa din Moldova din anul
1999. Propune producătorilor agricoli mijloace de protecţie
a plantelor, seminţe de legume şi culturi de câmp, amestecuri de iarbă de gazon, macro – şi microîngrăşăminte, sisteme de irigare prin picurare, casete pentru răsad şi ghiveciuri
pentru flori, seminţe de flori, inventar agricol, tehnică agricolă în asortiment, precum şi preparate veterinare.
Partenerii noştri: “DuPont”, “UPL”, “FMC”, “August”, “Frarimpex”, “Willowood”, ”MCFP”, “RAGT”, “Euralis”, “Semilasfito”,
“Hollar Seeds”, „Semo”, “Enza Zaden”, “Jacto”, “Raven”,“Solis”,
“Farmet”, “Centrovet”, “Mobedco”, “Bioveta”, “Laprovet”, “Sulky”, “Monosem”, “Siplast & Irritec”.
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șoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 291
077010 Afumaţi, Judeţ Ilfov, România
Tel.: +40 755 40 55 55; +40 31 730 91 03; +40 31 401 98 22
e-mail: office@agrialianta.com
URL: www.agrialianta.com

On the Moldovan market since 1999, providing to agricultural manufacturers plant protection products, seeds of vegetable and field crops, mixtures of lawn grasses, macro and
micro fertilizers, drip irrigation systems, trays for seedlings,
flower seeds and flower pots, agricultural tools, agricultural
machinery in assortment, veterinary products.
Our partners: “DuPont”, “UPL”, “FMC”, “August”, “Frarimpex”,
“Willowood”, ”MCFP”, “RAGT”, “Euralis”, “Semilasfito”, “Hollar Seeds”, „Semo”, “Enza Zaden”, “Jacto”, “Raven”,“Solis”,
“Farmet”, “Centrovet”, “Mobedco”, “Bioveta”, “Laprovet”,
“Sulky”, “Monosem”, “Siplast & Irritec”.
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AGRI-SOLUTIONS S.R.L.

Compania Agri-Solutions S.R.L. are ca obiect principal de
activitate importul și comerțul cu tehnică Agricolă astfel ca:
tractoare cu puteri intre 10-400 CP “Massey Ferguson”, Combine „Massey Ferguson”, Manipulatoare telescopice „Massey
Ferguson”,Combine pentru recoltat vița de vie „Alma” , diverse echipamente și utilaje agricole pentru tratarea și prelucraraea solului de producție europeană ”Kuhn”, ”He-Va”,
stropitori autopropulsate ”Mazzotti”, precum și prestarea serviciilor de reparații, și asigurare cu piese de schimb în perioada de garanție și post garanție.
Suntem o echipă profesionistă, ce urmărește permanent cerințele clienților într-un mod rapid și eficient, lucru care stă la
bazele unui parteneriat solid și durabil.
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Agri-Solutions has as main activity the import and trade of
agricultural equipment, such as Massey Ferguson tractor
units, Massey Ferguson combines, Massey Ferguson telescopic manipulators, vineyards harvesters Alma, various
agricultural equipment for soil treatment and processing of
European production - Kuhn, He-Va, Mazzotti, self-propelled
spraying machines, as well as the provision of repair services
and spare parts supply during warranty and post-warranty.
We are a professional team that constantly pursues customer
requirements in a fast and efficient way, which is the basis of
a solid and sustainable partnership.

str. A. Mateevici 93A
tel.: 373 22 81 92 04
GSM: 373 78 80 01 80
e-mail: pruteanu_s@agromester.md
URL: www.agromester.md

AGROMEȘTER HD S.R.L.

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

Dealer Național
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Republica Moldova, rl. Orhei,
s. Peresecina, str. Stefan cel Mare 4,
office@agrisolutions.md,
+373 78 072 000

AGROMESTER HD is active in the Moldovan market since
2012. During this time we have accumulated a unique experience allowing us to understand the needs of our clients
and to satisfy them. AGROMESTER HD’s activity is oriented
towards ensuring the success of those who cultivate the land
and harvest the crops, who change and enrich the soil. In
their work, the employees of Agromester HD are guided
by John Deere values that have remained unchanged since
1837 - honesty, quality, commitment and innovation.
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AGRO TV MOLDOVA

Vlaicu Pârcălab 52
Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373-22105157
Mob: +373-69613530
Redacția Agrobiznes: contact@agrobiznes.md
Departament publicitate: advertise@agrobiznes.md
Departament financiar: finance@agrobiznes.md

AGROBIZNES.MD
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Agrobiznes este cel mai popular site de știri, interviuri, idei
de afaceri, istorii de succes, sfaturi utile și informații de ultimă
oră din sectorul agro-industrial din țară și de peste hotare,
înregistrează lunar între 40.000 și 50.000 de vizitatori unici.
AGRO TV Moldova este unicul canal TV cu tematică agrară,
cu o acoperire de peste 80% din teritoriu, inclus în grila celor
mai mari operatori de cablu din Moldova; difuzează 100%
emisiuni adresate persoanelor interesate de agricultură, industria agroalimentară și ramurile conexe.
AGRO TV Moldova informează zilnic cetățenii despre realizările și practicile internaționale din domeniu, planurile de
susținere a implimentării acestora de către agricultori și instituțiile abilitate. Abordăm problemele cu care se confruntă
agricultorii, relatăm despre experiențele reale de depășire
a acestora. Pe lângă subiectele legate de domeniul agriculturii, postul abordează frumusețea tradițiilor culturale ale
Moldovei și, în special, ale zonelor rurale. AGRO TV Moldova
pune în evidență bogația muzicii populare, a portului și a bucătăriei naționale.
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AGRO TV Moldova is the only in the country agricultural TV
channel, covering more than 80% of the territory, included
in the grid of the largest cable operators in Moldova; broadcasts 100% of programs to people interested in agriculture,
agro-food industry and related industries.
AGRO TV Moldova daily informs the citizens about the international achievements and practices in the field, the plans
to support their implementation by farmers and specialized
institutions. We address the problems face by the farmers,
relate to real experiences of overcoming them. Besides agriculture related topics, the post addresses the beauty of the
cultural traditions of Moldova and, in particular, of the rural
areas. AGRO TV Moldova highlights the richness of folk music, traditional costumes and national cuisine.

Agrobiznes este Partener Media al celor mai importante evenimente agricole din Moldova și România. Avem încheiate
relații de colaborare cu instituții, organizații și companii din
prima ligă a agrobusiness-ului local.
Cititorii noștri - fermieri și producători agricoli, instituții și firme, experți, conducători de companii, persoane interesate
de agricultură etc.
Pagina noastră de facebook are peste 28.000 de urmăritori,
Newsletter-ul săptămânal ajunge în căsuțele poștale a circa
5.000 de abonați. Agrobiznes Alert – serviciul automatizat de
distribuire a știrilor, are în prezent peste 14.000 de abonați.

Agrobiznes is the most popular site for news, interviews,
business ideas, success stories, useful tips and cutting-edge
information in the agro-industrial sector in the country and
abroad, and counts between 40,000 and 50,000 unique visitors per month.
Agrobiznes is the Media Partner of the most important agricultural events in Moldova and Romania. We have working
relationships with institutions, organizations and companies
in the first league of local agribusiness.
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Mun. Chișinău,
Republica Moldova
Str. Calea Orheiului 122
GSM +373 68 200 844
contact@agrotvmoldova.md

Our readers are farmers and agricultural producers, institutions and companies, experts, managers of companies, people interested in agriculture etc.
Our Facebook page has over 28,000 followers, the weekly
Newsletter goes into the mailboxes of about 5,000 subscribers. Agrobiznes Alert - the automated news distribution service, currently has over 14,000 subscribers.
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AGROCENTER EUROCHEM S.R.L.

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

40

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

str. Mitropolit Dosoftei 115
MD-2004 or. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: 022-000-282; 022-000-138
Mob: 076-755-705; 076-755-715
E-mail: office@agrodoctor.md
www.agrodoctor.md

AGRODOCTOR S.R.L.

AGRODOCTOR – distribuitor oficial al companiei AVGUST,
Rusia, și distribuitor exclusiv al companiei AGROLOGY, Grecia. Comercializăm doar produse originale de înaltă calitate, extindem în mod activ asortimentul acestora și, în același
timp, oferim suport tehnologic, informațional și consultativ.
Profesionalismul și experienţa bogată în domeniul protecţiei
plantelor a specialiștilor AGRODOCTOR, responsabilitatea
pentru rezultatul final, politica comercială loială, mobilitatea
şi operativitatea livrărilor sunt cheia succesului și imboldul
pentru creşterea în continuare a companiei pe piaţa Republicii Moldova.
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str. Calea Ieșilor 8, of. 8
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.eurochem.md
Tel.: +373 22/ 909-199; 909-100
E-mail: moldova@eurochem.ru

AGRODOCTOR is the official distributor of the company AVGUST, Russia, and the exclusive distributor of AGROLOGY,
Greece. We only sell original high quality products, we actively expand their assortment and, at the same time, offer
technological, informational and advisory support.
The professionalism and rich experience in plant protection
of AGRODOCTOR specialists, the responsibility for the final
result, the loyal trade policy, the mobility and the efficiency
of the deliveries are the key to success and the stimulus for
the further growth of the company on the Moldovan market.
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str. Calea Basarabiei , 18
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel:
+ 373 22 35 39 93
+ 373 22 35 40 06
Fax:
+ 373 22 27 84 59
E-mail : office@agrofermotech.md
www.agrofermotech.md

S.C. AGRODOR-SUCCES S.R.L.

AGROFERMOTECH S.R.L.

NOU!!! la AGRODOR - FERTILIZANȚII pe bază de alge marine de la compania INTROLAB.
Fertilizanții au fost deja testați și câștigă teren în fața altor
produse de pe piață:
1) Structura moleculară permite asimilarea ușoară;
2) Nu există risc de cristalizare pe suprafața frunzelor datorită
chelatării cu aminoacizi;
3) Sunt obținute natural din alge marine și proteine hidrolizate (alte produse de pe piață sunt obținute pe cale chimică);
4) Cel mai avantajos raport preț/conținut de substanță activă
necesară pentru hectar.
Pentru utilizarea fertilizantilor Vă oferim consultanță profesionistă.
Rămânem fideli clienților și cu produsele și activitățile noastre dintotdeauna: sisteme de irigaqre, gazon și semințe, butași de viță-de-vie, instrumente de grădinărit etc., precum și
consultanța celor mai buni profesioniști agronomi!
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NEW!!! at AGRODOR – FERTILIZERS with marine seaweed
from INTROLAB.
The fertilizers have already been tested and are gaining
ground against other products on the market:
1) The molecular structure allows an easy assimilation;
2) There is no risk of crystallization on the leaf surface due to
amino acids chelation;
3) They are naturally obtained from marine algae and hydrolyzed proteins (other products on the market are obtained
chemically);
4) The most advantageous price / active substance required
per hectare.
We offer professional advice in the use of fertilizers.
We remain always faithful to our customers and our products and activities: irrigation systems, lawns and seeds, vine
cuttings, gardening tools, etc., as well as consulting from the
best professional agronomists!

Compania AGROFERMOTECH, fondată în august 2001, este
reprezentantul oficial al companiilor FENDT al corporației
AGCO (Germania), FORIGO (Italia), CAFFINI (Italia), IRRIMEC (Italia), MOLDAGROTEHNICA (Moldova). Colaborarea
cu aceste mari companii a permis comercializarea unei game
vaste de tehnică agricolă, printre care tractoare, combine,
semănători, pluguri, freze, precum şi prestarea serviciilor de
întreţinere în garanţie a tehnicii şi de instruire a mecanizatorilor. Genurile principale de activitate sunt comercializarea
tehnicii agricole, a pieselor de schimb, cauciucurilor, uleiurilor și lichidelor, precum și mentenanța echipamentului agricol. Obiectivul principal al companiei este respectul față de
clienți, furnizori și colaboratori prin efectuarea unor servicii
de calitate. Pentru a reuşi prestarea serviciilor calitative şi la
timp, în cadrul companiei activează echipe mobile, care deservesc tehnica agricolă practic în majoritatea raioanelor din
Republica Moldova.

AGROFERMOTECH, founded in August 2001, is the official
representative of FENDT companies of AGCO corporation
(Germany), FORIGO (Italy), CAFFINI (Italy), IRRIMEC (Italy),
MOLDAGROTEHNICA (Moldova). Collaboration with these
important companies has allowed the sale of a wide range
of agricultural machinery, including tractors, combines, seed
drills, plows, mills, as well as the provision of warranty maintenance and training of machinery operators. The main directions of activity are the sale of agricultural machinery, spare
parts, tires, oils and liquids, as well as the maintenance of
agricultural equipment. The main objective of the company
is to ensure the respect for customers, suppliers and collaborators by performing quality services. In order to succeed
in delivering quality services on time, the company operates
mobile teams that serve agricultural technology in most of
the districts of the Republic of Moldova.
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DN R1 (Chișinău - Ungheni) km-14,8
str. M. Frunze,
MD-3715 s. Cojușna, r-nul Strășeni, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373) 237 92 068
Mobil: +(373) 68 394 888 / +(373) 67 441 162
E-mail: agrodor.succes@gmail.com
Web: www.agrodor.md
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AGROFORȚA-M S.R.L.

AGROFORŢA - lider național în implementarea soluțiilor inteligente în agricultură, oferă servicii și consultanță fermierilor
la toate etapele dezvoltării unei plantații eficiente. Suntem o
echipă de profesioniști în domeniul agricol, care vă propune
soluţii practice şi produse calitative.
Conlucrăm cu parteneri cu renume international, așa ca: Netafim, Stocker, Helios, Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM
Tech, Aqua 4D, Bird-X, AGRO CS, GRAZIANI Packaging etc.
CHELTUIELI MINIME CU PROFIT MAXIM ESTE FILOZOFIA
ECHIPEI AGROFORŢA.
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AGROFORTA is a national leader in the implementation of
intelligent solutions in agriculture, providing services and
consulting to farmers at all stages of the development of an
efficient plantation. We are a team of agricultural professionals who offer practical solutions and quality products. We
work with internationally renowned partners such as Netafim,
Stocker, Helios, Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM Tech,
Aqua 4D, Bird-X, AGRO CS, GRAZIANI Packaging etc.
MINIMUM EXPENSES WITH MAXIMUM PROFIT IS THE PHILOSOPHY of AGROFORTA TEAM.

str. Uzinelor 21
MD-2036 Chișinău, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 47-12-16; 47-05-03
fax: (+373 22) 47-22-00
mob. (+373) 78-300-211; (+373) 78-300-222

AGROMAȘINA S.A.

Societatea pe acțiuni AGROMAȘINA este una dintre principalele întreprinderi producătoare de mașini și utilaje agricole pentru întreținerea viilor, livezilor și a multor culturi de
câmp. Prioritatea companiei AGROMAȘINA este dezvoltarea
întreprinderii prin modernizarea, îmbunătățirea calității și
cercetarea mașinilor agricole necesare agricultorilor. La momentul de față uzina produce mai mult de 50 de modele
de mașini și alte utilaje agricole, majoritatea făcând parte din
utilajul strict necesar în agricultură. Mai nou, AGROMAȘINA
a realizat fabricarea cu succes a Combinei autopropulsate
pentru Recoltarea Strugurilor - SVK-5.
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MD-4839 com. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 105 770
GSM: +37378 770 770
e-mail: info@agroforta.md
URL: www.agroforta.md

AGROMAŞINA is one of the most important manufacturers
of agricultural machinery and equipment for the maintenance of vineyards, orchards and field crops. AGROMAŞINA’s priority is to develop the business by upgrading, improving the quality and researching agricultural machinery
requested by farmers. At present, the plant produces more
than 50 models of machinery and other agricultural equipment, most of which are part of the equipment strictly needed in agriculture. More recently, AGROMAŞINA has successfully manufactured the self-propelled Grain Harvesting
Combine - SVK-5.
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AGROPIESE TGR GRUP

Agropiese TGR GRUP a fost înființată în 1993, este cea mai
mare companie de pe piața mașinilor agricole din Moldova.
De mai bine de 20 de ani, Agropiese TGR oferă fermierilor,
companiilor de construcții, reparații și companiilor de transport cea mai largă gamă de mașini agricole, piese și componente pentru toate tipurile de gospodării, precum și soluții
complete de selectare, ajustare, întreținere și reparație a mașinilor pe toată perorioada de exploatare a acestora.
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Agropiese TGR GRUP, founded in 1993, is the largest company on the market of agricultural machinery in Moldova.
For over 20 years, Agropiese TGR has been offering farmers,
building companies, repairers and transport companies the
widest range of agricultural machinery, parts and components for all types of farming households, as well as complete solutions for selection, adjustment, maintenance and
repair of equipment throughout their operating period.

Oficiul central - Stauceni, șos. M2 Chișinău-Soroca, 9 km
Filiala Nord – mun. Bălți, str. Sorocii 117/2
Filiala Sud – mun. Comrat, str. Lenin
+373 79 909 401; +373 22 664 900
info@agroprofi.md ; www.agroprofi.md

AGROPROFI

AgroProfi este compania care se dezvoltă activ şi care oferă
producătorilor agricoli din Republica Moldova soluţii eficiente pentru activitatea lor de producere, sub formă de utilaje şi
piese de la cei mai renumiţi producători, cum ar fi: Case IH
(SUA); Maschio Gaspardo (Italia); Vaderstad (Suedia); Gregoire Besson (Franța); Bobcat (SUA).
AgroProfi dispune de un asortiment larg de piese de schimb,
care cuprinde peste 15 000 de unităţi, astfel fiind în stare să
asigure livrarea acestora în caz de necesitate. Iar specialiştii
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str. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 505 255
GSM: 373 79 77 02 60
e-mail: s.balerca@agro.md
URL: www.agro.md; www.belarus.md

noştri calificaţi sunt pregătiţi să presteze orice asistenţă de ordin tehnic necesară pentru efectuarea lucrărilor şi deservirea
tehnică a utilajelor.
Compania AgroProfi este gata sa vă vină în întâmpinare şi să
vă ofere, în colaborare cu partenerii noştri financiari, soluţii
financiare avantajoase pentru procurarea utilajelor tehnice.
“Soluţii eficiente pentru agricultură” este misiunea Companiei AgroProfi, care constituie fundamentul bunăstării.
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S.C. AGROSERA-PRIM S.R.L.

Lider în afaceri Agricole, specializat pe construcții Sere.
AgroSera-Prim oferă o gamă largă de modele de Sere și
echipament profesional.
Serele sunt proiectate și realizate în dependență de destinația culturii și de cerințele clienților. Proiectele se întocmesc la
cheie sau numai cu asistența tehnică a inginerului companiei.
Propunem echipament și accesorii de calitate înalta executate în conformitate cu standardele europene: folie, clame
de prindere, sisteme de irigare (microaspersoare, ceață, spaghete hidroponice), plasa umbrire, generatoare aer cald etc.
Câmp protejat - profit garantat!
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Leader in agricultural business, specializing in the construction of greenhouses.
AgroSera-Prim offers a wide range of greenhouses and professional equipment.
Greenhouses are designed and built according to the cultures grown and the requirements of the clients. Projects are
turnkey ready or built on demand with the technical support
of the company’s engineer.
We offer high-quality equipment and accessories in accordance with European standards: foil, clamps, irrigation systems (micro-sprinklers, fog, hydroponic spaghetti), shading
net, hot air generators, etc.
Protected fields are a guaranteed profit!

șos. Muncești 300/2 (magazin)
str. Uzinelor 2 (centrul de deservire)
tel.: 022 923 880 (secția vânzări)
GSM: 079 21 11 19
GSM: 079 21 11 55
e-mail: agrotracprim@mail.ru
Web-site: www.agrotehnica.md

AGROTRAC PRIM S.R.L.

AGROTRAC PRIM este distribuitorul oficial al tehnicii agricole ARMATRAC în Moldova! Compania AGROTRAC PRIM
oferă o gamă largă de tractoare de la 58 CP până la 110 CP
echipat conform clasei Lux! Gama de produse furnizate de
noi este în continuă creștere și include acum mai mult de
douăzeci de tipuri de tractoare!
Compania AGROTRAC PRIM oferă:
- 3 ani garanție pentru toate ma;inile ARMATRAC
- Mentenanță gratuită pe întreaga durată a garanției
- Abordare calitativă a fiecărui client
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Mob.: 068 01 999 3
Tel./fax: (022) 31 73 76
e-mail: office@agrosera.md
site: www.agrosera.md

AGROTRAC PRIM is the official distributor of ARMATRAC agricultural machinery in Moldova. AGROTRAC PRIM offers a
wide range of tractors from 58 hp to 110 hp, equipped according to the luxury class! The range of products we supply
is steadily growing and now includes more than twenty types
of tractors. AGROTRAC PRIM offers:
- 3 years warranty for all ARMATRAC machines
- Free maintenance throughout the warranty period
- Quality approach to each client.
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mob. 079061218
mob. 069500662
mail: unghenialex@gmail.com

S.C. AGROZONE S.R.L.

str. Miron Costin 10, of. 37
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 011 008
GSM: +373 79 329 000
e-mail: info@agrozum.md
URL: www.agrozum.md

AGROZUM / PRO AGRICULTURĂ DURABILĂ S.R.L.

We sell transporters and pneumatic grain loaders.
The machines are new, warranted, easy to maintain, greatly diminish the number of people involved in the loading /
unloading process, and in no way affect the quality of the
production during the transportation process. Cereals can
lose moisture in the process of transportation. The machines
are easily transportable, can load up to a height of 16 m and
discharge from any place and recipient.
The machines can be fitted with pipes of different sizes and
elbows at different angles depending on the customers’ demands.
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Prin activitatea noastră vrem să ajutăm agricultorii autohtoni
și să le oferim tehnică agricolă de calitate înaltă la prețuri accesibile. Avem un portofoliu vast de utilaje pe stoc sau la comandă pentru diverse segmente ale agriculturii: vii și livezi,
zootehnie, culturi de câmp.
Suntem distribuitori oficiali în R.Moldova: Tecnomais (Italia),
K-Wallner (Germania), Becchio & Mandrile (Italia), Akpil (Polonia), Tinaz, Çelikel, Lukas Holland, HMS (Turcia).
Aducem la comandă tractoare agricole și combine second-hand din Europa, cu garanție de 1 an. Prestăm servicii
de reparații, cât și piese de schimb pentru tehnică și utilaje
agricole.

The main purpose of our activity is to help local farmers and
offer them high quality agricultural machinery at affordable
prices. We have a wide range of equipment in stock or on
demand for the major segments of agriculture: vineyards
and orchards, animal husbandry, crops.
We are official distributors in R. Moldova of the companies
Tecnomais (Italy), K-Wallner (Germany), Becchio & Mandrile
(Italy), Akpil (Poland), Tinaz, Çelikel, Lukas Holland, HMS (Turkey).
We deliver on demand second-hand agricultural tractors
and combines from Europe, with a one year warranty. We
provide repair services, as well as spare parts for agricultural
machinery.
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Vindem transportatoare, încărcătoare pneumatice pentru cereale.
Utilajele sunt noi, cu garanție, ușor de întreținut, micșorează
semnificativ numărul persoanelor implicate în procesul de
încărcare-descărcare, nu afectează în niciun fel calitatea producției în procesul de transportare. Cerealele pot pierde din
umiditate în procesul transportării. Sunt ușor transportabile,
pot încărca până la înălțimea de 16 m și descărca din orice
loc și vas.
Utilajele pot fi completate cu țeavă de diferite dimensiuni și
coturi de diferite unghiuri în dependență de necesitățile clientului.
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GSM:
+373 69368586
+373 69170223
+37360473237
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A.I.K. – AGRICULTURAL INTERNATIONAL
KOMPANY LTD.

A.I.K. este una dintre cele mai mari companii specializate în
irigarea prin picurare. Din 1993 au fost vândute utilaje pentru
irigarea a peste 135.000 de hectare de livezi, vii, legume și
culturi industriale în 10 țări din CSI. A.I.K. înseamnă utilaj de
calitate superioară produs în Israel. În statul A.I.K. sunt 185
de designer experimentați, ingineri, agronomi. Compania
A.I.K. oferă cea mai cuprinzătoare listă de servicii: cercetare,
proiectare, livrare complexă a DIS, supravegherea instalării,
punerea în exploatare a mașinilor de irigat, sprijin agronomic
și ingineresc.
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A.I.K. is one of the most important companies in drip irrigation. Since 1993, the company sold equipment for the irrigation of more than 135 000 hectares of orchards, vineyards,
vegetables and field crops in 10 countries of the CIS.
A.I.K. means top-quality equipment made in Israel.
A.I.K. employs 185 skilled designers, engineers and agronomists.
We provide the most extensive range of services: survey, design, complex delivery of drip irrigation systems, supervision,
commissioning, agronomic and engineering support.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162
MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel: 022 222 892
E-mail: aipa@aipa.gov.md

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI
PENTRU AGRICULTURĂ (AIPA)

AIPA este responsabilă de gestionarea eficientă a FNDAMR,
inclusiv a surselor financiare provenite din fondurile UE, destinate sectorului agricol, alocate spre administrare să realizeze măsurile de intervenție pentru agricultură, astfel contribuind la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale. AIPA
este în serviciul producătorilor agricoli la alocarea subvențiilor în agricultură și dezvoltare rurală în concordanță cu măsurile de sprijin incluse în Regulamentul de subvenționare:
Măsura 1 Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene
Măsura 2 Investiții în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole
Măsura 3 Pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediul şi spațiul rural
Măsura 4 Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
Măsura 5 Servicii de consultanță şi formare

AIPA is responsible for the efficient management of the
NFARAD, including the EU’s financial sources for the agricultural sector, allocated to administrate the implementation
of intervention measures for agriculture, thus contributing to
the improvement of living standards in rural areas. AIPA is at
the service of agricultural producers in allocating subsidies
for agriculture and rural development in line with the support measures included in the Grant Regulations:
Measure 1 Investment in agricultural holdings for restructuring and adaptation to European Union standards
Measure 2 Investments in the processing and marketing of
agricultural products
Measure 3 Preparing for the implementation of environmental and rural space actions
Measure 4 Improve and develop rural infrastructure
Measure 5 Consultancy and training services.
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MD-2048, Chișinău
str. Grenoble 128, bir. 107
Tel. :+373 22 28-90-80
Fax : +373 22 28-90-80
E-mail: aceban@aikltd.com
Web-site: www.aikltd.com
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Oficiul central
str. Ion Pruncul 4/1
MD2005 Chișinău, Republica Moldova
e-mail: office@alex-se.com
Tel: (+37322) 244-572
Centrul de deservire: (+37322) 24-30-87
Fax: (+37322) 29-67-29

Deservirea utilajului industrial:
(+373) 69900989
Deservirea automatizării din comerț
și alimentație publică:
(+373)60001103
Site: https://www.alex-se.com/ru/

AISCO EUROPE SAU
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AISCO are grijă să satisfacă toate necesitățile dvs. în lucrările
agricole, de la design, dotare și management până la finanțare, instalare și servicii post-vânzare. Compania distribuie
sistemele de irigare Western pe tot globul prin intermediul
rețelei sale importante de distribuitori.
Western este un model pionier în dezvoltarea și fabricarea
sistemelor de irigare pivot – pivotul central, liniar, micro-pivot
și a tehnologiei de control. Reputația sistemului se bazează
pe sisteme inginerești bine concepute, care permit producătorilor Ag să crească randamentul recoltelor, economisind în
același timp resursele.
Western este unul dintre liderii mondiali în irigarea de precizie. Portofoliul solid de produse - pivoți centrali, liniari, colțuri, panouri și dispozitive de control la distanță - oferă cele
mai bune soluții pentru conservarea apei și satisfacerea așteptărilor cultivatorilor.
La AISCO, ne place să vedem cum ideile tale devin proiecte,
iar proiectele tale devin realitate.
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Aisco takes care of all your agricultural needs from design,
equipment and management to financing, installing and aftermarket services. The company distributes Western irrigation systems worldwide through its powerful dealer network.
Western is pioneered and advanced in center pivot, linear,
micro pivot and control technology development. Its reputation is based on manufacturing well engineered systems
that allow today Ag producers to increase yields while conserving the resources.
Western is one of the worldwide leaders in precision irrigation. The wide product portfolio - center pivots, linears, corners, panels and remote-control devices - provides the best
solutions for conserving water and meeting the growers´expectations.
At Aisco, we like to see your ideas become projects, and
your projects become reality.

ALEX S&E

„Alex S & E” cel mai mare producător de echipamente de
cântărire din Moldova.
Principalele noastre activități sunt:
• cântare analitice cu spectru larg;
• fabricarea de cântare de platformă automobile și vagoane.
• producția tuturor tipurilor de dozatoare și distribuitoare cu
mai multe componente.
• automatizarea comerțului și HoReCa.

Alex S & E is the largest in Moldova manufacturer of weighing equipment.
Our main products are:
• Broad spectrum of analytical scales;
• Manufacture of car platform and wagons scales .
• Production of all types of dispensers and multi-component
dispensers.
• Automation of trade and HoReCa.

Nou! O aplicație unică pentru dispozitivele gadget de pe
iOS și Android care va controla întotdeauna și peste tot operarea balanțelor, utilizând aplicația SCALE CONTROL.

New! A unique app for iOS and Android gadgets that will always and everywhere control your balance operations using
the SCALE CONTROL app.
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28042, Madrid, Spain
Phone: +34 913 519 891
Mobile phone: +38 (050) 464 43 82
E-mail: info@aiscosolutions.com; OMorozov@amacoint.com
Web-site: www.aiscosolutions.com; www.western-irrigation.com
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APROCOMTEH S.R.L. / AGROMOTOR
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SEMĂNĂTOAREA AMAZONE CIRRUS

AMAZONE CIRRUS SEEDERS

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

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

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

ARNAUT PETROL S.A.

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

ASSEMBLED TANKS, EQUIPMENT AND MACHINERY (FROM
PIUSI (Italy) FOR DIESEL DISTRIBUTION

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

We propose simple and efficient solutions for storing, pumping and distributing diesel at the enterprise. By purchasing
bulk diesel, you have lower costs and the opportunity to
make it full in your yard: it’s fast and convenient. Mobile fuel
stations are composed of a steel tank with a diesel distributor; they provide 5 levels of fuel filtration (removes impurities
up to 5 mcm), can be equipped with a mechanical or electronic counter with a monitoring system that excludes theft
and simplifies the controlling process.
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sos. Muncesti 426A
MD-2002 Chisinau, Republica Moldova
E-mail: moldova@aprocomteh.md
URL: www.agromotor.md
Tel. /Fax : +373-22-555-400
GSM : +373-691-50-696
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C. Poeta Juan Maragal, 56
Madrid, Spania, 28020
e-mail: info@aruas.com
Site: www.aruas.com
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Compania spaniolă de fabricare a bateriilor pentru păsări
ARUAS prezentă noul modul de cușca cu dimensiunea frontală de 114 cm. Toate detaliile sunt fabricate din metal galvanizat care a demonstrat de-a lungul anilor că este rezistent la
condiții meteo nefavorabile: umiditate, temperaturi joase sau
ridicate etc.
Ușițele glisante permit manipularea păsărilor fără dificultate.
Noua piesă rotundă montată pe stâlpii de susținere face ca
structura bateriei să fie mai trainică, cea ce permite instalarea
modulelor până la 12 nivele.
Bateriile Europen Cage îmbunătățite respectă toate cerințele
UE în ceea ce privește sistemul de întreținere a găinilor ouătoare în baterii.
În ARUAS avem o atitudine specială pentru fiecare client.
Contactați-ne și o să vă facem o ofertă comercială avantajoasă.
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GSM: +373 78/ 30-01-03
(department vânzări utilaje)
GSM: +373 78/ 30-01-39
(departament vânzări tractoare)
e-mail: info@agrotehcomert.md
URL : www.md.rostselmash.com

ATC-AGROTEHCOMERŢ S.A.

The Spanish company for poultry batteries ARUAS presents
the new cage module with the front dimension of 114 cm. All
details are made of galvanized metal that has proven over the
years that it is resistant to bad weather conditions: humidity,
low or high temperatures, etc.
Sliding doors allow the easy handling of birds.
The new round piece mounted on the supporting pillars
makes the battery structure more solid, allowing the modules
to be installed of up to 12 levels.
Enhanced European Cage batteries comply with all EU requirements regarding the maintenance system for laying
hens in batteries.
In ARUAS we have a special attitude for each client.
Contact us and we’ll make you an advantageous commercial
offer.

ATC Agrotehcomert, официальный дилер Ростсельмаш в
Молдове, привёз на рынок сельхозтехники новый комбайн III класса «Nova», который пополнил ряды уже имеющихся комбайнов Ростсельмаш. Его отличает высокая
маневренность и эффективность на полях со сложным
рельефом. Также имеются 150 моделей и модификаций
24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, трактора, опрыскиватели, кормозаготовительное , зерноперерабатывающее оборудование
и др. Продукция известных производителей: Agrex и
Sitrex (Италия), Jympa (Испания), Celmak и Hattat (Турция).
Широкий ассортимент запасных частей для комбайнов,
тракторов, грузовых и легковых автомобилей, масла, аккумуляторы, ремни, стартеры, гидронасосы, генераторы,
ремкомплекты РТИ, подшипники, инструмент и многое
другое.

ATC Agrotehcomerț, dealer oficial al Ростсельмаш în Moldova, a lansat pe piața de mașini agricole o combină nouă
de clasă III - NOVA, care a completat parcul de combine
Ростсельмаш din țară. Combina NOVA se deosebește prin
manevrabilitate și o eficiență excepțională pe reliefuri dificile. De asemenea, avem 150 de modele și modificări pentru
24 tipuri de tehnică, inclusiv combine de recoltat cereale și
culturi furajere, tractoare, stropitoare, utilaje pregătire furaje,
sisteme de procesare cereale etc. Utilaje de la producători
renumiți: Agrex și Sitrex (Italia), Jympa (Spania), Celmak și
Hattat (Turcia). Sortiment vast de piese de schimb pentru
combine, tractoare, autoturisme și camioane, uleiuri, acumulatoare, curele, starteri, pompe hidraulice, generatoare,
garnituri și sigilii din cauciuc, rulmenți, instrumente și multe
altele.
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ARUAS

str. Nicolae Milescu-Spătaru, 33
MD-3401 Hânceşti, Republica Moldova
tel. : +373 269/ 22-0-93
fax : +373 269/ 22-0-93
GSM: +373 78/ 30-01-02
(departament vânzări combine)
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str. Bucuriei 18а
tel: +373 22 123-100
URL: autospace.md

AUTOSPACE S.R.L.

Calea Orheiului 1
MD4829, s. Măgdăcesti, r-nul Criuleni, Republica Moldova
www.basadoro.md
office@basadoro.md
tel fix: +373 248 5 80 80

S.C. BASADORO AGROTEH S.R.L.

Compania AUTOSPACE este reprezentantul oficial al companiei Mitsubishi
Motors Corporation în Republica Moldova.
AUTOSPACE is the official representative of Mitsubishi Motors Corporation in
Moldova.
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The main activity of BASADORO AGROTEH is the import and
trade in agricultural machinery, various equipment and accessories for vineyards and orchards: pillars, wire, scissors,
irrigation, fertilization and anti-hail systems, greenhouses
etc. of European production. The company provides maintenance, repair and transport services, consultations to clients
for obtaining funding.
Some of the imported brands are:
• Argo Tractors S.p.A - tractors: Landini, McCormick, Valpadana
• Kuhn SA - various agricultural machinery
• Merlo - telescopic manipulators
• Rinieri - agricultural machinery for processing vineyards
and orchards
• Ideal - Sprinklers for vineyards, orchards and open fields
• Fantini - headers for all types of combines
• Pellenc - harvesters for harvesting vineyards.
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BASADORO AGROTEH are ca obiect principal de activitate
importul și comerțul cu tehnică agricolă, diverse echipamente și accesorii pentru vii și livezi: stâlpi, sârmă, foarfece de
curățat, sisteme de irigare, fertilizare și antigrindină, sere etc.
de producție europeană. Societatea prestează servicii de întreținere, reparații și transport, oferă consultații clienților în
vederea obținerii finanțărilor.
Unele din brandurile importate sunt:
• Argo Tractors S.p.A - tractoare: Landini, McCormick, Valpadana
• Kuhn SA - diverse utilaje agricole
• Merlo - manipulatoare telescopice
• Rinieri - utilaje agricole pentru prelucrarea viilor și livezilor
• Ideal - stropitori pentru vii, livezi și câmp deschis
• Fantini - headere pentru toate tipurile de combine
• Pellenc - combine pentru recoltat vița de vie.
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via Ravennate, 1500
47522 Cesena FC - Italia
Zona Martorano di Cesena
Tel.: +39 0547/ 380-545
Fax: +39 0547/ 384-400
e-mail: batvivai@battistinivivai.com
URL: www.battistinivivai.com

BATTISTINI VIVAI

str. Promâșlennaia 5
s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga,
UTA Găgăuzia
GSM: +373 79 46 78 11
GSM: +373 29 15 13 60
e-mail: batstractor@mail.ru

BATSTRACTOR S.R.L.
Compania este angajată în asamblarea tractoarelor mici marca Belarus, în limitele 35 - 62 cai putere.

BATTISTINI VIVAI este o pepinieră specializată în pomi fructiferi, portaltoi, fructe de pădure, plante kiwi și nuci. Produce
milioane de puieți datorită a trei laboratoare de micropropagare: două situate în Cesena, sediul central în Italia și un
laborator în Republica Cehă. Battistini Vivai furnizează plante
grefate cu rădăcina nudă, cum ar fi cireși, piersici, pruni, caiși,
meri și peri, precum și diferite tipuri de portaltoiuri, certificați
fără viruși.

62

MOLDAGROTECH 2018

MOLDAGROTECH 2018

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

BATTISTINI VIVAI is a tree nursery, specialized in fruit trees,
rootstocks, berries, kiwi plants and nut trees. It produces
millions of plants thanks to three micropropagation laboratories: two are located in Cesena, the headquaters in Italy
and one laboratory in the Czech Republic. Battistini Vivai provides grafted bareroot plants such as cherry, peach, plum,
apricot, apple and pear, and also different kind of rootstocks,
all certified virus free.
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Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196
MD-2004, mun. Chişinău, Republica
Moldova
Gsm: 373 69 300 592
Gsm: 373 69 914 093
Fax: 373 22 211 155

igor.kopacinsky@bayer.com
cristina.butuleac@bayer.com
www.bayercropscience.ro

REPREZENTANŢA COMPANIEI BAYER S.R.L.
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Divizia Crop Science a companiei Bayer este printre liderii
mondiali în domeniul inputurilor agricole. Noi ajutăm agricultura globală să devină mai productivă, contribuind la asigurareanecesarului de alimente de calitate. Provocările cu
care se confruntă comunitatea agricolă globală sunt complexe,respectiv, este necesar de a aplica soluţii inovative. Dezvoltarea plantelor cu toleranţă ridicată la stres, ca răspuns
la volatilitatea crescută a condiţiilor climatice, va fi la fel de
importantă ca dezvoltarea soluţiilor inovative de control al
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor. Ca urmare, noi investim
la nivel global aproximativ 10% din cifra de vânzări în cercetare şi dezvoltare. În calitate de lider de inovaţie în industrie,
obiectivul nostru este de a dezvolta soluţii în domeniul seminţelor, protecţiei chimice şi biologice a culturilor. Pentru
aceasta noi sprijinim un climat de colaborare cu partenerii
externi, recunoscând importanţa valorilor culturale locale, pe
care le combinăm cu expertiza noastră globală.
Divizia CropScience în Republica Moldova activează în domeniul protecției culturilor, dezvoltând produse inovatoare
de înaltă performanţă: fungicide, erbicide, insecticide şi produse pentru tratamentul seminţelor.
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Bayer’s Crop Science Division is among the world’s leaders
in agricultural inputs. We help global agriculture become
more productive, contributing to satisfy the need in quality
food. The challenges faced by the global agricultural community are complex, and they call for innovative solutions.
Developing plants with high tolerance to stress, in response
to increased climate volatility, will be as important as developing innovative solutions for diseases, pests and weed control. As a result, we are investing around 10% of sales in R &
D worldwide. As an industry leader, our goal is to develop
solutions in the field of chemical and biological seed protection of crops. For this we support a collaborative climate with
external partners, recognizing the importance of local cultural values that we combine with our global expertise.
The Crop Science Division in the Republic of Moldova is active in the field
Crop protection - development of innovative high performance products: fungicides, herbicides, insecticides and
seed treatment products.

BEINLICH GmbH
Eifel-Maar-Parc
D-56766 Ulmen, Postfach 1141
Tel. : +49 2676/ 9516-0
Fax : +49 2676/ 9516-27; 9516-15
E-mail: info@beinlich-beregnung.de
URL : www.beinlich-beregnung.de
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S.C. IRISERV S.R.L. / BEINLICH GMBH

Reprezintă pe piaţa din Republica Moldova firma BEINLICH
GmbH (Germania), producător de prestigiu de tehnică de
irigare. Propune la preţul producătorului: instalaţii de irigat,
pompe diesel, electrice, ataşate la tractor; ţevi de masă plastică, zincate, robinete pentru închiderea conductelor din reţea. Efectuează proiectarea sistemelor de irigare, selectarea
instalaţiilor de irigare, montarea şi deservirea utilajului.
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IRISERV is the representative of BEINLICH GmbH (Germany),
the best manufacturer of irrigation technique. Offers at manufacturer’s price: sprinkling installations, diesel and electrical
pumps; polyethylene, zinc-plated pipes, stop valves. Designing of irrigation systems, fitting out with irrigation equipment,
installation and maintenance.

Tel.: 022 29 56 11
079 58 58 54
E-mail: belnismanager@gmail.com

BELNIS S.R.L.

RATMAUT®
Stație de intoxicare în care se folosește momeala pentru deratizarea ariilor interne si externe.
Statia este versatilă si adaptată oricărui tip de momeală (pastă, pulbere, parafinată), este realizată dintr-un plastic rezistent la orice conditie meteorologică si la ceată, are un sistem
special de închidere cu o cheie de sigurantă din plastic. SE
UTILIZEAZĂ În toate spatiile industriale, civile, domestice.

RATMAUT®
Intoxication station with bait for deratisation in indoor and
outdoor areas.
The station is universal and adaptable to any type of bait
(paste, powder, paraffin), made in plastic, resistant to any meteorological condition and fog, has a special closing system
with a plastic safety key. TO BE USED in all industrial, civil,
domestic areas.

RATTIDION
Raticid sub fomă de brichete moi, de culoarea galbenă, sunt
puse în locuri unde sunt urme de rozătoare, în apropiere de
vizuini, de-a lungul pereților etc., trebuie restricționat accesul
copiilor, a animalelor domestice etc. Se lucrează exclusive în
mănuși de cauciuc.
Toxic! Clasa de risc IV. A se feri de umiditate.
Masa netă -200 g.
Termen de valabilitate – 2 ani.

RATTIDION
Rodenticide in the form of soft yellow briquettes, placed in
areas where traces of rodents have been found, near the burrows, along the walls etc. The access of children, domestic
animals etc. must be restricted. the rodenticide will be manipulated exclusively in rubber gloves.
Toxic! Risk class IV. Keep away from moisture.
Net weight -200 g.
Shelf life - 2 years.
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str. Doina, 9
MD-4701 Briceni, Republica Moldova
Tel. : +373 247/ 2-28-09; 2-32-04
Fax : +373 247/ 2-32-04
GSM : +373 69/ 10-36-01
E-mail: iriserv@mail.ru
URL : www.iri-serv.org
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str. Mesager 1A
MD-2022 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.biless.md
Tel. : +373 22/ 59-29-30; 58-29-13
E-mail: bilesspodshipnik@mail.ru

BILESS S.R.L.

bd. Renaşterii Naţionale, 2,
MD-2024, mun.Chişinău, R. Moldova
Tel: +/373 22/ 214110; Fax: /22/ 214114
E-mail: office@bioprotect.md
www.bioprotect.md

FPC BIOPROTECT S.R.L.

MATERIALE PENTRU REPARAREA
TEHNICII AGRICOLE

BILESS company was founded in 1991. We are trading in: bearings, belts, gaskets, seals, chains, VD sleeves, metal ware, general mechanical rubber goods, conveyor belts, oils, lubricants,
gasket materials, and abrasives for the repair of all types of agricultural machinery and processing equipment. You can find the
complete list of our products on the site of our company www.
biless.md.
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BIOPROTECT este o companie lider pe piața serviciilor din
sectorul agricol al Republicii Moldova, având o experiență
de peste 15 ani de activitate, un portofoliu variat de inputuri
și servicii necesare practicării agriculturii moderne și eficiente.
BIOPROTECT este distribuitor în Republica Moldova a companiilor internaționale din domeniul produselor de uz fitosanitar, semințelor și/sau fertilizanților, cum ar fi: Dow Du
Pont; Pioneer, Syngenta; FMC; Spiees Urania; Fader Alliance;
Lab Sanigene Limited; Saaten Union; Caussade; Limagrain;
Phosagro; Timac Agro; Intermag; Daymsa. BIOPROTECT își
consacră experiența tehnologică, fertilizanții, stimulatorii și
regulatorii de creștere, produsele de uz fitosanitar de cea
mai înaltă calitate, resursele sale umane pentru a obține împreună recolte bogate și calitative.

BIOPROTECT is a leader in the market of agricultural services of the Republic of Moldova, with over 15 years of experience, a diverse portfolio of inputs and services required for
practicing modern and efficient agriculture.
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Comercializează: rulmenți, curele, garnituri, manșete, lanțuri,
furtunuri VD, feronerie, produse de cauciuc, benzi transportoare, uleiuri, lubrifianți și materiale de garnitură, materiale abrazive
pentru repararea tuturor tipurilor de mașini agricole și a echipamentelor de prelucrare.
Lista completă a produselor noastre o puteți găsi pe site-ul
companiei www.biless.md

BIOPROTECT is a distributor in the Republic of Moldova of
international companies in the field of phytosanitary products, seeds and / or fertilizers, such as: Dow Du Pont; Pioneer,
Syngenta; FMC; Spiees Urania; Fader Alliance; Lab Sanigene
Limited; Saaten Union; Caussade; Limagrain; Phosagro; Timac Agro; Intermag; Daymsa. BIOPROTECT dedicated its
technological expertise, fertilizers, stimulants and growth
regulators, high quality plant protection products, and its
human resources to the harvesting of rich and quality crops.
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BORATRANS SERVICE S.R.L.

Oferim utilaj agricol performant de calitate înaltă cu soluții
inteligente de automatizare a lucrărilor agricole pentru a fi
în pas cu agricultura modernă și performantă. Scopul nostru
este de a mecaniza la maxim lucrul manual. Ofertele noastre
se bazează pe experiența proprie. Noi suntem distribuitori
autorizați de tehnică agricolă ai marilor producători din Italia
– BFM, TIFONE, CM ELIVATORI, OMA MACHINE AGRICOLE,
COLOMBARDO,GHEDINI, și oferim sistem de suport pentru
plantații multianuale cu piloni/pari din metal zincat, cu garanția de la producător de 25 ani.
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We offer high-quality agricultural equipment with intelligent
automation solutions for agricultural work to keep up with
modern high-performance agriculture. Our goal is to mechanize at the maximum the manual work. Our offers are based
on our own experience. We are authorized distributors of the
major Italian manufacturers of agricultural equipment - BFM,
TIFONE, CM ELIVATORI, OMA AGRICULTURAL MACHINE,
COLOMBARDO, GHEDINI. We also offer a support system
for multi-year plantations with zinc-coated pillars / poles, with
a 25 years guarantee from the manufacturer.

șos. Muncești 271, et.2. bir. 202 B
MD-2029 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +022 920 740; 022 55 0075
Fax: +022 528 169
Mob.: +069 185 877; +079 54 11 75
Mob.: +079 54 11 76; +079 750 446

e-mail: office.braducom@gmail.com;
braducom@mail.ru
natalia.calinici@gmail.com
Web-site: braducom.md

BRADUCOM S.R.L.

BRADUCOM este distribuitor autorizat al companiei TIMKEN
în Republica Moldova. Inginerii companiei Timken fabrică și
comercializează rulmenți, angrenaje, curele, lanțuri, cuplaje,
sisteme de lubrifiere și produse conexe și oferă un spectru
de servicii de reconstrucție și reparație a motorului. Fiind
lider mondial pe piata de rulmenți cu role conice, TIMKEN
aplică cunoștințele profunde în metalurgie, tribologie și sistemele mecanice pentru a îmbunătăți fiabilitatea și eficiența
echipamentelor, mașinilor și vehiculelor din întreaga lume.
Portofoliul de produse și servicii al companiei TIMKEN cuprinde mărci industriale renumite, printre care Timken®, Fafnir®, Philadelphia Gear®, Groeneveld®, Drives® și Lovejoy®.
Peste 15.000 de angajați operează în 33 de țări ale lumii. Produsele companiei TIMKEN mențin industria în mișcare și fac
lumea mai productivă.

Braducom S.R.L. is a authorized distributor of Timken Company in Moldova.
The Timken Company engineers manufacture and market
bearings, gear drives, belts, chains, couplings, lubrication
systems and related products, and offer a spectrum of services for powertrain rebuilding and repair. As the leading
authority in tapered roller bearings, Timken applies deep
knowledge of metallurgy, tribology and mechanical systems
to improve the reliability and efficiency of equipment, machinery and vehicles worldwide. The company’s products
and services portfolio features strong industrial brands, including Timken®, Fafnir®, Philadelphia Gear®, Groeneveld®,
Drives® and Lovejoy®.
With more than 15,000 employees operating from 33 countries, Timken’s associates and products keep industry in motion and make the world more productive.
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str. Varnița 12A
MD 2023, mun. Chișinău, Republica Moldova
Mob.: + 373 69107132
e-mail: boescu@hotmail.com, info@tehagro.md
www.tehagro.md
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Tel. +420 466 955 399
fax +420 466 955 440
mob. + 420 602405537
e-mail:info@brunnthaller.com
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BRUNNTHALLER-CS S.R.O.

Compania BRUNNTHALLER” propune echipamente de calitate pentru ferme. Acestea reprezintă un sistem testat de
secțiuni de grajd. Această tehnologie este potrivită atât pentru grajdurile noi, cât și pentru cele în reconstrucţie, fapt deosebit de important pentru sectorul zootehnic din Moldova.
Secţiunile de grajd (boxele) pot fi simple și duble. Construcţia secţiunilor permite libertate în mișcare și spațiu confortabil de odihnă pentru vaci. Dimensiunile, de regulă, sunt
standard: lățimea de la 1,10 m până la 1,20 m, lungimea de
la 1,80 m până la 2,40 m. Arcurile de separare sunt confecţionate din țevi de plastic cu diametrul de 60 mm. Fixatoarele
și coloanele sunt executate din metal galvanizat.
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BRUNNTHALLER offers quality farm equipment - tested system of stable sections. This technology is suitable for both
new and reconstructed stables, which is particularly important for the livestock sector in Moldova. The sections (boxes) are in simple and double variants. The construction of
the sections allows freedom of movement and comfortable
resting space for cows. Dimensions are, as a rule, standard:
width from 1.10 m to 1.20 m, length from 1.80 m to 2.40 m.
Separation arcs are made of plastic pipes with a diameter
of 60 mm. Fasteners and columns are made of galvanized
metal.

ул. Шумского Юрия,
02098 г. Киев, д 1а, офис 118
Тел./Факс: +380 44 520 55 85
office.kiev@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
БЮЛЕР АГ В УКРАИНЕ

În fiecare zi, miliarde de oameni folosesc tehnologiile Buhler
pentru a-și satisface necesitățile de bază pentru mâncare și
deplasare. Cu ajutorul tehnologiilor noastre industriale și
a soluțiilor tehnologice, contribuim în mod semnificativ la
asigurarea populației globului cu produse alimentare, concentrându-ne pe siguranța produselor. Producătorii și procesatorii mondiali de grâu, porumb, orez, paste, ciocolată și
dejunuri din cereale mizează pe produsele noastre. În plus,
Buhler este compania lider care oferă soluții de turnare sub
presiune și acoperire cu peliculă subțire în vid, orientându-se,
în principal, pe cerințele companiilor constructoare de automobile și optică. Ca lider al grupului de companii tehnologice, în fiecare an, Buhler investește până la 5% din cifra de
afaceri în cercetare și dezvoltare. În 2016, aproximativ 10.800
de angajați din peste 140 de țări din întreaga lume au realizat
o cifră de afaceri anuală de 2,45 miliarde franci elvețieni.

Every day, billions of people use Bühler technologies and
solutions to satisfy their basic needs for food and mobility.
With our solutions and technologies we contribute significantly to feeding the world’s population, while setting the
focus on food security and safety. World manufacturers and
companies processing grains, corn, rice, pasta, chocolate
and breakfast cereals are relying importantly on our products. In addition, Buhler is the leading company that offers
solutions for die casting and thin film deposition in a vacuum, focusing mainly on automotive and optics companies.
As a leading technology group, Bühler invests up to 5% of its
turnover every year in research and development. In 2016,
around 10,800 employees in over 140 countries generated a
turnover of CHF 2.45 billion.
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Pardubická 1453,
CZ 53501 Přelouč
Czech republic
www.brunnthaller.com
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businesmanslr@gmail.com
www.topzon.ro
facebook.com/www.topzon.ro
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BUSINESSMAN S.R.L.

Din 2018 compania BusinessMan este distribuitorul oficial al
companiei SMS Cz, s.r.o.,Rokycany. Gama variată de mașini
agricole pentru lucrarea solului completează necesitățile fermierilor pentu a atinge siguranță si performanță în agricultura din Moldova. Recent, SMS CZ proiectează și produce
mașini de înaltă calitate pentru cultivarea solului, pregătirea
înainte de însămânțare, tavalugire, cultivarea luncii (pășunilor), sămânță de iarbă și recoltare care au fost vândute atât
în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii, Canada și Australia.
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ICS “Business Man” is the official distributor of SMS Cz, s.r.o.,
Rokycany since 2018. The wide range of agricultural machinery for soil cultivation complements the needs of farmers to
achieve reliability and performance in Moldovan agriculture.
Recently, SMS CZ designs and manufactures high-quality machines for soil cultivation, pre-sowing, cultivation of
meadow (grassland), grass seeds and harvesting that have
been sold in Europe, as well as in the United States of America, Canada and Australia.

str. Pietrăriei 1/2
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.lubrifiant.md
Tel.: +373 22/ 782-782 / Fax: +373 22/ 782-786
GSM : +373 60/ 440-705
E-mail: calborgrup@gmail.com

CALBOR GRUP S.R.L.

Oferim: uleiuri de motor: sintetic, semisintetic, mineral, de transmisie, ulei hidraulic, ulei pentru reductor, lichid de frână; lubrifianți: litol-24, solidol, gris,
ciatim. Suntem distribuitori oficiali ai companiei Gazprom Neft-SM, care este specializată în producerea
și comercializarea uleiurilor și lubrifianților tehnici.
Produsele corespund certificărilor: ZF TE-ML 03E,
05F, VOLVO CE WB101, 03K, Massey Ferguson CM
SM1145/1143, CNH MAT 3525, Case MS.
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GSM: + 079 01 666 1
GSM: + 068 48 36 36
www.smscz.cz/en
http://businessman.md

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

Carmeuse Agro România - soluții și expertiză agricolă de la
A la Z.
Având peste 150 de ani de experiență în domeniu, CARMEUSE oferă amendamente de înaltă calitate pentru terenurile agricole și produse pe bază de calciu pentru fermele de
animale și industriile din domeniul agroalimentar.
Vă puteți baza pe soluțiile și expertiza CARMEUSE pentru a
îmbunătăți fertilitatea solului dumneavoastră, pentru a stimula producția de culturi cu TERRACALCO®, a oferi un așternut
uscat și igienic animalelor cu ajutorul produsului OPTILIT® și
a obține culturi fără chimicale, recolte sănătoase și un gazon
curat de mușchi cu ajutorul TERRACALCO GARDEN®.
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Carmeuse Agro Romania – agricultural solutions & expertise
from A to Z
With over 150 years of experience, Carmeuse offers high
quality amendments for agricultural lands and calcium-based
products for animal farms and agri-food industries.
You can rely on our solutions and expertise to improve your
soil fertility, boost your crop production with TERRACALCO®,
provide healthy animal bedding thanks to OPTILIT® and get
chemical-free, healthy vegetables with the help of TERRACALCO GARDEN®.

str. Budjacscaia 29/1, or. Ceadâr-Lunga
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Tel./fax +373 291 237 03
GSM: +373 79 68 95 30
URL: http://www.carvidon.md

S. C. CARVIDON SERVICE S.R.L.

CARVIDON SERVICE este una dintre cele mai importante
companii din Republica Moldova în domeniul implementării
tehnologiilor avansate în agricultură, livrărilor de echipamente agricole. Compania vinde piese de schimb pentru mașini
și unități agricole și asigură servicii post-vânzare pentru echipamente agricole. Munca bine coordonată a echipei, eficiența și calitatea informațiilor furnizate, luarea în considerare
a intereselor clienților, înțelegerea și satisfacerea necesităților acestora, deschiderea spre inovații - toate acestea permit
clienților companiei noastre să facă alegerea potrivită și să
obțină cea mai mare rentabilitate atunci când optează pentru
o anumită tehnologie.
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str. Carierei nr. 127A
500052 Brașov, România
Tel.: +40 268 516 841
GSM: +40 723 276 253
e-mail: office@carmeuse.ro
Web-site: carmeuse-agricultura.ro

Carvidon Service is one of the leading companies in Moldova, engaged in the introduction of advanced technologies in
agriculture, the supply of agricultural machinery. The company sells spare parts for agricultural machines and aggregates, and provides maintenance services for agricultural
machinery. Well-coordinated work of the company team,
efficiency and quality of the information provided, consideration of clients’ interests, understanding and satisfaction of
their needs, openness to innovation - all this allows our customers to make the right choice and get the most out of their
choice of equipment
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Calea Orheiului 112,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: + 0688 18 881
Web-site: www.4roti.md

CASAAUTO S.R.L.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
tel. : +373 22 210-194
e-mail: patricia.guzun@aipa.md
URL : http://www.aipa.md/

Î.S. CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGAREA
PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

ERBICIDE DE ORIGINE VEGETALĂ PENTRU
UTILIZARE ÎN GOSPODĂRIA COMUNALĂ
PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ȘI FERTILIZANȚI UTILIZATE
ÎN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI ÎN GOSPODĂRIA
COMUNALĂ
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Î.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de
Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” promovează politica de omologare a
produselor fitosanitare și a fertilizanților nu numai pentru agricultură
și silvicultură, dar și pentru gospodăria comunală. Totodată, Centrul
de Stat certifică conformitatea fertilizanților și produselor de uz fitosanitar. Determină prin analize de laborator reziduurile tutror produselor fitosanitare înregistrate în republică în sol, produse alimentare,
produse vegetale, apă etc.

Rețeaua de centre de anvelope CASAAUTO este una dintre
cele mai mari companii de anvelope din Moldova care vinde
anvelope de vară și de iarnă, jante, accesorii auto și uleiuri.
Suntem dealerii mărcilor de renume mondial Roadstone,
Hankook, Nexen Tire, Continental, Gislaved, la cele mai bune
prețuri din Moldova. Depozitele noastre sunt situate pe întreg teritoriul Moldovei. Avem în stoc roți de toate dimensiunile. Vindem roți de iarnă și de vară în credit.
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CASAUTO is one of the largest tire companies in Moldova,
selling summer and winter tires, rims, car accessories and
oils.
We are the dealers of world-famous brands Roadstone,
Hankook, Nexen Tire, Continental, Gislaved at the best prices in Moldova. Our warehouses are located all over Moldova.
We have wheels of all sizes in stock. We sell winter and summer wheels in credit.
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PHYTOSANITARY PRODUCTS AND FERTILIZERS USED IN
AGRICULTURE, FORESTRY AND COMMUNAL HOUSEHOLD
SE “State Center for Certification and Approval of Phytosanitary Products and Fertilizers” promotes the approval policy for plant protection
products and fertilizers not only for agriculture and forestry, but also
for communal services system. At the same time, the State Center
certifies the compliance of fertilizers and plant protection products. It
determines by laboratory analysis the residues of all plant protection
products, registered in the republic, in the soil, foodstuffs, vegetable
products, water, etc.
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str. Ion Creangă, 49/3, bir. 4
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova
URL: www.holmer.md
Fax: +373 22/ 60-66-45
GSM: +373 69/ 23-61-24
E-mail: info@holmer.md

CHIVIRIGA VITALIE I.I.

str. Mihai Eminescu, 15
MD-3541 s. Peresecina, r-nul Orhei,
Republica Moldova
tel.: +373 235/ 4-29-10; 4-29-08 +373
22/ 84-30-87; 88-82-47

fax: +373 235/ 4-29-10; 4-29-08
Mobil: +373 69/ 30-38-97
69/ 16-68-42
Email: cofeal_m@ymail.com
Web: www.cofealm.md

COFEALM S.R.L.

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

CofealM este o filială a renumitei firme italiene COFEAL
(Construcţii din fier şi aluminiu). CofealM este o întreprindere
moldo-italiană, care vine să susţină cetăţenii doritori să iniţieze propria afacere în agricultură.
CofealM deține un spaţiu industrial conform exigenţelor
italiene şi standardelor europene în localitatea Peresecina.
Clădirea este echipată cu utilaje de prelucrare a materialului
din care
se produc serele pentru grădinărit şi floricultură, adus din Italia. Filiala CofealM prelucrează materia primă şi o finalizează
pe utilaje moderne confrom cerinţelor.
Oferim consultanţă gratuită clienţilor noştri!
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Specifications:
dimensions - 900/60 R42,
tire - ULTRAFLEX no.: 4M81AL1W8
Manufacturer: Trelleborg

CofealM is a subsidiary of the renowned Italian company
COFEAL (Constructions in iron and aluminum).
CofealM is a Moldovan-Italian company that offers support
to people who want to start their own business in agriculture.
CofealM disposes of production premises in Peresecina,
built in accordance with Italian and European standards. The
building is equipped with machinery for processing materials that will further serve for the making of greenhouses
for gardening and floriculture, raw materials being brought
from Italy. CofealM processes and finishes raw material on
modern machinery.
We offer our clients free consulting!
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COLASS S.A.

Companie specializată în proiectare, construcții și montaj.
Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul construcțiilor, suntem convinși că putem satisface toate cerințele dvs.
legate de proiectare, executare și montare a construcțiilor
metalice de orice tip, destinație și complexitate, precum și
cele pentru hale industriale sau depozitele frigorifice.
Oferim și o gamă largă de servicii pentru proiectarea, construcția și montarea utilajelor și echipamentelor de prelucrare și păstrare a cerealelor, inclusiv transportarea și montarea
acestora.
COLASS – partener de încredere în construcții de calitate!
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Company specialized in design, construction and assembly.
With over 25 years of experience in the field of construction,
we are convinced that we can meet all your requirements for
the design, execution and installation of metal structures of
any type, destination and complexity, as well as those for industrial halls or cold stores.
We also offer a wide range of services for the design, construction and installation of grain processing and storage
equipment, including transport and assembly.
COLASS - reliable partner in quality construction!

str. Meșterul Manole, 5A
e-mail: info@comsales.md
web: www.comsales.md
tel: 22 88 55 16
GSM: 068 68 07 87
Fax: 22 88 55 20

COMSALES GRUP S.R.L.

Fondată în anul 2006, Comsales Grup este o companie de
inginerie industrială specializată în construcția și proiectarea
obiectelor industriale și agroindustriale, a dispozitivelor industriale de cântărire și a încăperilor mobile specializate.
Experiența de 12 ani ne-a oferit posibilitatea de a dezvolta
proiecte de anvergură și șansa de a deveni partenerul de încredere al companiilor care au nevoie de o bază solidă pentru afacerea lor. La propriu. Proiectăm minuțios, construim
cu precizie, iar punctul nostru de reper sunt, în primul rând,
normele europene.
Pentru sectorul agricol venim cu următoarele soluții:
1.Construcții industriale:
- Depozite pentru cereale și tehnică agricolă;
- Depozite frigorifice pentru păstrarea fructelor și legumelor;
- Fabrici de producție și prelucrare a culturilor agricole;
- Ferme pentru animale;
2. Cântare pentru autovehicole 30/40/60 tone;
3. Cântare pentru depozit și comerț.

Founded in 2006, Comsales Grup is an industrial engineering company, specializing in the construction and design of
industrial and agro-industrial objects, industrial weighing devices and specialized mobile rooms.
The 12-year experience has given us the opportunity to develop large-scale projects and the chance to become the
trusted partner of companies that need a solid foundation
for their business. Literally. We design thoroughly, build
precisely, and our point of reference is, first of all, European
norms.
For the agricultural sector we come up with the following
solutions:
1. Industrial constructions:
- Warehouses for cereals and agricultural equipment;
- Refrigerated storage for fruit and vegetables;
- Factories for the production and processing of agricultural
crops;
- Farms for animals;
2. Scales for cars 30/40/60 tonnes;
3. Scales for warehousing and trade.
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MD 2023 str. Uzinelor 8,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 42 98 73
GSM +373 79 33 94 73; +373 78 89 9999
Fax: +373 22 42 99 20
E-mail: contact@colass.md, a.cojuhari@colass.md
www.colass.md
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șos. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 50 33 60
GSM: +373 60 960 800
e-mail: a.novatchi@gmail.com
URL: www.lovol.md

CONAGROMAȘ este dealerul exclusiv Lovol International
Heavy (China) și ХТЗ (Ucraina) în Moldova. Echipa CONAGROMAȘ livrează tractoare Lovol și ХТЗ în Moldova și oferă
un ciclu complet de deservire a utilajului, inclusiv instruirea
angajaților clienților și întreținerea planificată a tehnicii, folosind piese de schimb originale. Compania CONAGROMAȘ
a intrat pe piața moldovenească cu tractoarele Lovol în anul
2008. În acest timp, managerii companiei au câștigat o experiență vastă și o înțelegere profundă a necesităților clienților.

84

CONAGROMAŞ is the exclusive dealer in Moldova of Lovol
International Heavy (China) and ХТЗ (Ukraine). The CONAGROMAŞ team delivers Lovol and ХТЗ tractors in Moldova
and offers a complete service cycle - from pre-training and
training our customers’ staff to planned maintenance and
major repairs of any complexity, using original spare parts.
CONAGROMAŞ entered the Moldovan market with Lovol
tractors in 2008. Meanwhile, the company’s managers have
gained extensive experience and a deep understanding of
customers’ requirements.

TOYOTA CENTRU CHIŞINĂU CONTINENT

Toyota Hilux

Toyota Hilux

De neoprit din 1968
Încă de la lansarea modelului în 1968, acest pick-up legendar s-a dovedit a fi un partener de încredere.
Noul șasiu reîntărit, caroseria redesenată, interiorul de înaltă
calitate și capabilitățile de off-road de excepție fac ca Noul
Toyota Hilux să fie cel mai bun pick-up din lume.

Unstoppable since 1968.
Since the launch of the model in 1968, this legendary pickup has proven to be a trusted partner.
The newly refined chassis, the redesigned bodywork, the
high-quality interior and outstanding off-road capabilities
make the New Toyota Hilux the best pick-up in the world.
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CONAGROMAȘ S.R.L.

or. Chişinău, Republica Moldova
MD-2025, str. Arborilor 17/1
Tel:(+373) 22 79 14 77
info@continent.toyota.md
www.toyota.md
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str. Ștefan cel Mare, 1, satul Bulboaca,
MD-6512 raionul Anenii Noi,
Republica Moldova
tel.: +373 265 939 88
fax: +373 265 47 828

I.M. CONTINENTAL INVEST S.R.L.
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Hangarele fără carcasă sunt structuri în care acoperișul este
atât perete, cât și structură de susținere și nu sunt necesare cadre suplimentare, ceea ce reduce semnificativ costul
hangarului. Tehnologia permite de a construi hangare fără
carcase cu o lățime de 36 metri și o înălțime de la 4 până la
18 metri. Hangarele pot fi folosite pentru depozitare (produse agricole); întreținerea animalelor; pergole pentru mașini
agricole; complexe sportive; săli de expoziții, hale de producție etc.
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Frameless hangars are structures where the roof is both a
wall and a supporting structure and no additional frames are
required, which significantly reduces the cost of the hangar. The technology allows to build frameless hangars with a
width of 36 meters and a height of 4 to 18 meters. Hangars
can be used for storage (agricultural products); animal care;
as pergolas for agricultural machinery; sports complexes;
exhibition halls, production halls, etc.

GSM: +373 68 00 77 43
GSM: +373 69 11 95 22
e-mail: darmetfer@mail.ru
URL: darmetfer.md

DARMETFER S.R.L.

GRAPA ROTATIVĂ BR-6
Firma DARMETFER prezintă un utilaj inovativ: Grapa Rotativă
BR-6. Grapa rotativă este folosită pentru lucrarea solului până
și după răsărirea culturilor păioase, prășitoare și a culturilor
tehnice. Destinația principală a grapelor este de a lucra superficial solul, la adâncimi variabile, prin afânarea terenului,
spargerea bulgărilor, micronivelarea suprafeței terenului,
spargerea crustei solului, astfel asigurând aerarea sistemului
radicular al plantelor și distrugerea buruienilor mici.Grapele
se mai folosesc și pentru graparea semănăturilor, a pajiștilor,
pentru îngroparea în sol a semințelor mici și a îngrășămintelor.
Cerințele agrotehnice impuse grapelor rotative sunt:
- mărunțirea solului în mod uniform, la adâncimea de 3-5 cm,
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.37
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.angar.md
GSM: +373-60/ 40-80-40
GSM: +373-60/ 850-555
E-mail: info@angar.md

fără a vătăma plantele și asigurarea distrugerii totale atât a
buruienilor mici, cât și ale celor în curs de răsărire;
-asigurarea afânării solului.
Viteza de lucru de 12-15 km/h în combinație cu lățimea de
lucru de 6m asigură efectuarea lucrării pe suprafețe de până
la 100 ha/zi.
Utilajul poate fi folosit atât la cultivație totală cât și la prelucrarea solului pe rânduri, poziționarea organelor de lucru fiind
reglabilă.
Fiecare organ activ este compus din picior dotat cu sistem de
arcuri și două discuri cu dinți.
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or. Străşeni MD 3701
str. Chişinău 16
tel./fax: 022-79-12-20; 79-12-11
e-mail: office@diazchim.md
URL: www.diazchim.md

Compania DIAZCHIM ocupă un loc de frunte pe piaţa agrară din Moldova în domeniul protecţiei plantelor. Purtăm cu
mândrie titlul de distribuitor oficial al companiilor „Bayer
CropScience”, „Du Pont”, „Unifer”, „Aventro Sarl”, „Timac
Agro”, „Monsanto”, „Pioneer”, „Strube”, „Dieckmann”, „SAATEN-UNION”. Astfel, fermierii din întreaga ţară au acces la o
gamă largă de produse de uz fitosanitar şi seminţe.
Mai mult ca atât, din anul 2016, DIAZCHIM a creat compania filială DIAZTECH, ce pune la dispoziţia fermierilor noştri
tehnică agricolă performantă şi piese de schimb de cea mai
înaltă calitate.
DIAZCHIM S.R.L.: PROTECȚIE MAXIMĂ- SUCCES GARANTAT!
Din data de 15 iulie a anului curent ne-am schimbat sediul
în oraşul Străşeni, str. Chişinău 16.
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DIAZTECH S.R.L.

DIAZCHIM is a leader in the agricultural market in Moldova
in the field of plant protection. We proudly wear the official
distributor title of Bayer CropScience, DuPont, Unifer, Aventro Sarl, Timac Agro, Monsanto, Pioneer, Strube, Dieckmann,
SAATEN-UNION. Thus, farmers across the country have access to a wide range of plant protection products and seeds.
Moreover, since 2016, DIAZCHIM the subsidiary company
DiazTech, which provides our farmers with high performance
agricultural equipment and spare parts.
DIAZCHIM S.R.L.: MAXIMUM PROTECTION - GUARANTEED
SUCCESS!
Starting with July 15, 2018, we have a new address Străşeni, str. Chişinău 16.

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

MOLDAGROTECH 2018

MOLDAGROTECH 2018

DIAZCHIM

bd. Dacia, 12/2, of. 25-26
MD-2043 Chișinău,
tel./fax: + 373 22 79 13 13
GSM: +373 69 62 12 28
GSM: +373 69 11 36 59

Official dealer of Fendt and Valtra brands, part of AGCO corporation, DiazTech is the farmers’ trusted partner. Advanced
tehnologies, qualified staff, a good range of products from
world leaders in the production of agricultar equipment and
machinery, all this is available for every farmer to increase the
profitability of their bussines.
DiazTech – efficient solution for modern agricultare.
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DILEXIS S.R.L.

DILEXIS - compania tehnologiilor inovative și serviciilor pentru agricultura modernă. Vânzarea unei game largi de sisteme pentru vii și livezi, a accesoriilor de producție proprie și
ale celor mai prestigioase mărci comerciale.
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DILEXIS - the company of innovative technologies and services for modern agriculture. Sale of a wide range of systems
for vineyards and orchards, their own accessories and of the
most prestigious brands.

str. Kiev 6/1
MD-2068 Chișinău, Republica Moldova
tel.: 022 43-03-76; 43-03-77
fax.: 022 43-48-25
e-mail: dimaximpex@mdde.org
dimaximpex@virgilio.it
GSM: 069 148 014; 0691 09 210

I.C.S. DIMAX-IMPEX S.R.L.

Utilaje şi tehnologii italiene pentru zootehnie. Sisteme de microclimă pentru ferme. Incubatoare. Abatoare. Material seminal congelat de taur rasa Holstein. Utilaje pentru colectarea şi prelucrarea laptelui. Utilaje pentru producerea pastelor
făinoase şi a biscuiţilor.

SRL
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str. Frunze M.1K/4
MD-4839 com. Stăuceni,
mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +069 99 17 17; +060 18 88 87
e-mail: dilexis_S.R.L.@mail.ru

Italian equipment and technologies for zootechnics. Microclimate systems for farms. Incubators. Slaughtehouses. Frozen seminal material of the Holstein breed. Collection and
processing of milk. Equipment for the production of pasta
and biscuits.
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DOZAMECH S.R.L.

DOZAMECH este distribuitor oficial al firmei poloneze DOZAMECH care produce utilaje agricole profesionale.
DOZAMECH importă și comercializează:
- utilaj linie pentru prepararea hranei animalelor cu capacitatea de la 1 tonă până la 10 tone pe oră;
- utilaj pentru transportarea, curățarea și uscarea cerealelor;
- piese de schimb pentru aceste utilaje.
Utilajele sunt fabricate în Polonia conform cerințelor europene, astfel o parte din cei care au cumpărat utilajele noastre au
beneficiat de subvenții. Oferim 1 an garanție la procurarea
utilajelor.
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DOZAMECH is the official distributor of the Polish company
DOZAMECH which manufactures professional agricultural
machinery. DOZAMECH imports and markets:
- Line feed equipment for the preparation of animal feeds
from 1 tonne to 10 tonnes per hour;
- Equipment for cereals transportation, cleaning and drying;
- Spare parts for this equipment.
The machines are manufactured in Poland, according to European requirements, so some of those who bought our machines benefited from subsidies. We offer 1 year warranty on
the purchase of equipment.

str. Galațan 30
or. Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
GSM: 079 026 797; 079 826 797
e-mail: g_sobor@yahoo.com
Web-site: www angars.md

DROFA-GRUP S.R.L.

DROFA-GRUP activează pe piață de peste 10 ani. Construiește hangare arcuite fără rame, frigidere, depozite, inclusive
de legume, silozuri, ferme, parcări, complexe sportive.
Efectuează lucrări pe turnare a pardoselilor industriale din
beton.
Execută lucrări de fono- și termoizolare a construcțiilor.
Lățimea optimă -10 - 24 m.
Perioadă restrânsă de executare a lucrărilor, durată lungă de
exploatare.
În construcție se utilizează oțel galvanizat bobinat de 1,2 mm
- 1,5 mm. De asemenea, este posibilă folosirea oțelului colorat (orice culoare) cu acoperire polimerică conform RAL.
Rapid, eficient, economic.

DROFA-GRUP has been operating on the market for over
10 years. Builds arched фрамелесс hangars, refrigerators,
warehouses, including for vegetables storage, silos, farms,
parking lots, sports complexes.
Casting industrial concrete floors.
Sound and thermal insulation.
Optimum width -10 - 24 m.
Limited work execution period, long service life. In construction, galvanized steel coil (1.2 mm - 1.5 mm) is used. It is also
possible to use colored steel (any color) with RAL polymer
coating.
Fast, efficient, affordable.
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str. Alexandru Cel Bun 119,
or. Călărași, Republica Moldova
GSM: 079 46 23 10/ 068 42 33 88
E-mail: dozamech.md@mail.ru
Pagina web: http://dozamech.wix.com/dozamech
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DUE A S.R.L.

DUE A S.R.L. oferă companiilor agricole si zootehnice sisteme complexe “la cheie”, conforme normelor UE- cu echipamente, tehnologii și structuri inovative, concepute spre a asigura bunăstarea animalelor. Due A proiectează și realizează
structuri la comandă, din fier galvanizat: grajduri cu echipamente interne, instalații de ventilație și răcire de ultima generație; hambare, depozite.
De asemenea, Due A produce o gamă variată de tuneluri
agricole, ce pot fi folosite ca depozite sau pot fi amenajate
sub formă de grajduri complexe pentru bovine, ovine sau
caprine – echipate conform standardelor de amenajare internă ale unui grajd clasic, fiind accessibile ca preț, robuste,
durabile și funcționale.
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DUE A S.R.L. provides agricultural and livestock farms with
“turnkey” complex systems in line with EU standards - with innovative equipment, technologies and structures designed
to ensure animal welfare. Due A designs and builds custom-made galvanized iron structures: internal equipment,
ventilation and cooling systems of the latest generation;
barns, warehouses.
Due A also manufactures a wide range of agricultural tunnels, which can be used as warehouses or can be arranged
as complex stables for cattle, sheep or goats - equipped according to the internal fittings of a classic stable, accessible
as price, robust, durable and functional.

str. Miron Costin 7
MD-2068 Chisinau,
Republica Moldova
Tel.: +373 22 44 11 96

fax: +373 22 441 335
GSM: +373 69 19 20 60
e-mail: profesorgavrilita@yahoo.com
URL: www bauer.at com

ECO-IRIGARE S.RL - BAUER GRUP

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

The company has been active on the Moldovan market since
2003. We offer to agricultural producers drum spraying machines for surfaces of 3-100 ha, with pivot and linear systems;
irrigation pumps with tractor aggregation, diesel and electric
pumps, pipes, hydrants, accessories for irrigation systems,
equipment for biogas systems, separators for organic fertilizer production, pumps, mixers, animal husbandry tanks,
equipment for modern cattle and pig farms, food dispensers, tractors, combines and a wide range of soil working
equipment, sowing machines, mowers, balers, sprinklers for
field crops. Our partners: BAUER. Group> Schauer.
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Via dell’Industria 6,
35010 Villalta di Gazzo (PD),
Tel.: +390499455629 (IT)
Tel.: +37369265941 (MD)
commestero@antoniniduea.it
www.antoniniduea.ro
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str. Sf. Gheorghe 3
MD-2001 Chisinau, Republica Moldova
Tel./Fax:
+373 22 500 963
Mobil: +373 69 445 455
E-mail: office@ecolux.md
Web: www.ecolux.md;
www.gree.md

S.C. ECOLUX S.R.L.

str. Calea Orheiului 122, et.3
MD- 4839 com. Stăuceni, Chișinău, Republica Moldova
Tel: + 373 22 866 810, 866 811
Fax: + 373 22 866 820
GSM: + 373 60044427
E-mail: info@elitagrotehnologie.md
http://elitagrotehnologie.md/

ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.

Societatea Comerciala ECOLUX a fost fondată în anul 1995.
În prezent ECOLUX este un furnizor calificat de produse și
echipamente frigorifice, de ventilare și condiționare a aerului, precum și de servicii profesioniste de proiectare, montare, amenajare și întreținere. ECOLUX se numără printre liderii
pieței în edificarea depozitelor frigorifice la cheie și utilizează
echipamente cu consum redus de energie și cu agenți frigorifici ecologici.
Servicii: proiectare, montare, întreținere.
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ECOLUX commercial company was founded in 1995. At
present, ECOLUX is a qualified supplier of refrigeration,
ventilation and air conditioning products and equipment,
as well as professional services in design, installation, fitting
and maintenance. ECOLUX is among the market leaders in
the construction of turnkey cold stores and uses low-energy
equipment and ecological refrigerants.
Services: design, installation, maintenance.

Elitagrotehnologie – Tradiție, Experiență, Inovație!
Compania Elitagrotehnologie contribuie activ la dezvoltarea
agriculturii din Republica Moldova, pornind de la consultațiile specializate și până la valorificarea recoltelor. Elitagrotehnologie pune la dispoziția clienților săi un asortiment variat
de produse de uz fitosanitar, fertilizanți și semințe, precum și
servicii de Testare a Solului.
Începând cu anul 2018, Elitagotehnologie a devenit partener
strategic și unicul distribuitor al companiei americano-spaniole Stoller.
Compania Stoller împreună cu Elitagrotehnologie oferă soluții Hi-Tech privind combaterea unui șir de probleme de ordin fiziologic specifice tuturor culturilor agricole.
Compania promovează agricultura modernă care se dezvoltă datorită tradițiilor, experinței și a inovațiilor.

Elitagrotehnologie actively contributes to the development
of agriculture in the Republic of Moldova, from specialized
consultations to harvesting. Elitagrotehnologie provides its
customers with a wide range of plant protection products,
fertilizers and seeds, as well as soil testing services.
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Panton

Starting with 2018, Elitagotehnologie has become a strategic partner and sole distributor of the US-Spanish company
Stoller.
Stoller, together with Elitagrotehnologie, offers hi-tech solutions to combat a range of physiological problems specific
to all crops.
The company promotes modern agriculture that grows
through tradition, experience and innovation.
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ELIT-TEHNICA S.R.L
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Încărcător telescopic JCB 531-70 Agri /
Telescopic loader JCB 531-70 Agri

Semănătoarea TFprofi /
Seeder TF profi

Un încărcător de ultima generație cu un motor de producția
JCB, Dieselmax, al cărui șasiu este proiectat pentru a asigura
stabilitatea și capacitatea mare de lucru. Pentru a simplifica
funcționarea, acest încărcător telescopic oferă posibilitatea
selecției instantanee a unuia dintre cele trei moduri de direcție, un servo control cu mai multe operațiuni concomitent, o
rază redusă de rotire și o manevrabilitate ridicată.
A state-of-the-art loader with a JCB, Dieselmax engine, whose chassis is designed to provide stability and great working
capacity. To simplify operation, this telescopic loader offers
the possibility to instantly select one of the three steering
modes, a multi-operation servo control, a reduced rotation
range and high maneuverability.

Semănătoarea TFprofi este combinația perfectă între performanțe ridicate și necesar redus de putere. Cadrul tractat cu
rabatare hidraulică și opt rânduri cu secții HD este dotat cu
un rezervor de 2.000 litri pentru îngrășăminte.
The TFprofi seed drill is the perfect combination of high
performance and low power consumption. Hydraulic swing
frame and eight rows with HD sections are equipped with a
2,000-liter fertilizer tank.

şos. Munceşti, 271, bir. 409
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 55-19-65 Fax : +373 22/ 55-19-65
GSM : +373 69/ 11-66-02
E-mail: emtehagro@yahoo.com
URL : www.emtehagro.md

EMTEH-AGRO S.R.L.

Emteh-Agro S.R.L. oferă o gamă largă de utilaje agricole:
motocultoare, tractoare, mașini pentru lucrarea solului, echipamente de semănat, pulverizatoare și mașini de recoltat
cereale. Reprezintă pe piața Republicii Moldova producătorii: Kirovsky Zavod (Rusia), Gomselmash (Belarus), Dias-Agro
(Rusia), Promagro (Rusia) Househam(GB),Fratelli Pedrotti
(Italia), Gherardi (Argentina), Salford (Canada), Ukrainskaya
Agrarnaia Tehnika (Ucraina), ALP (Turcia), BelotserkovMAZ
(Ucraina), Hersonmash (Ucraina), Unisibmash (Rusia) și altele.
Oferă suport tehnic pe perioada de garanție și postgaranție.
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str.Petricani nr.86
Chișinău, Republica Moldova
sale@elit-tehnica.md
GSM: 068 88 222 3
Tel.: ( 373 22 ) 855 711

Emteh-Agro offers a wide range of farming equipment: power tillers, tractors, tillage equipment, planters, sprayers and
grain harvesters. The company reresents on the Moldovan
market the following manufacturers: Kirovsky Zavod (Russia), Gomselmash (Belarus), Dias-Agro (Russia), Promagro
(Russia) Househam(GB),Fratelli Pedrotti (Italy), Gherardi (Argentina), Salford (Canada), Ukrainskaya Agrarnaia Tehnika
(UKraine), ALP (Turkey), BelotserkovMAZ (Ukraine), Hersonmash (Ukraine), Unisibmash (Russia) and others. Technical
support in warranty and post-warranty.
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31 GM Dimitrov,
Plovdiv, Bulgaria(4002);
GSM: +359 326 208 79 (Birou Bg)
GSM: +40 744 587 541 (Birou Ro)
e-mail: sales-romania@enkoplastics.com
Web-site: www.enkoplastics.com
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ENKO PLASTICS LTD

URL: www.ecb.md

B.C. EUROCREDITBANK S.A.
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Creditul AGRO COMPACT este destinat agenţilor economici care desfășoară activitatea în agricultură şi este oferit atât pentru
formarea şi finanţarea capitalului circulant, cât şi pentru refinanţarea creditelor de la instituţii financiare.

CREDIT AGRO COMPACT:
ENKO este unul dintre cei mai de succes producători pentru
soluții de manipulare și depozitare. Oferim o gamă diversificată de lăzi (dublu-stivuibile, pliabile, euro, containere și cutii
industriale).
Noi, echipa ENKO, ne mândrim cu calitatea produselor, devotamentul personalului instruit la cel mai înalt nivel, precum
și cu orientarea către nevoile clienților; de la proiectarea
până la finalizarea produselor încercăm să gândim din punctul de vedere al clientului.
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ENKO is one of the most successful manufacturer in handling and storage solutions.
We offer a diversified range of crates (double-stacking, foldable, euro, containers and industrial boxes.
We, the ENKO team, are proud for the quality of products,
the development of staff trained at the highest level, and
with the orientation toward customer needs; from design
to finishing products we try to consider the client’s point of
view.

Scopul creditului: • Procurarea carburanților și lubrifianților (combustibil pentru tehnica agricolă) • Reparația tehnicii agricole
• Procurarea îngrășemintelor și pesticidelor, semințelor • Pregătirea solului, întreținerea roadei • Remunerarea muncii
Valoarea: • În funcţie de necesitatea şi situaţia financiară a solicitantului (maxim 3,5 mln. MDL)
Valuta: • MDL • USD • EUR
Perioadă de grație: • La dobândă - 6 luni, la credit - 7 luni
Termen: • Maxim 24 luni
Asigurarea: • Bunuri imobile • Utilaj/Tehnică agricolă • Producție agricolă a anului curent/viitor
Detalii le puteţi afla la numărul de telefon: 0 800 500 20 (apel gratuit pe întreg teritoriu Republicii Moldova)
Pentru apelurile internaţionale formaţi + 373 22 500-200
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EUROTOP-PLUS S.R.L.

Activitatea de bază a companiei Eurotop-Plus S.R.L. este
importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar și a
fertilizanților. În parteneriat cu compania Lebosol®Dunger
GmbH din Germania, am adus pe piața din Republica Moldova îngrășăminte lichide de marca “Lebosol” pentru aplicare foliară.
La ora actuală, portofoliul companiei Lebosol®Dunger
GmbH numără 50 de produse: îngrașăminte foliare organice, stimulatori de creștere, îngrășăminte speciale cu microelemente și amestecuri specifice anumitor culturi cu o concentrație ridicată a substanțelor active, îngrășăminte NPK lichide,
îngrașăminte starter pentru tratarea semințelor, îngrășăminte
chelate, destinate atât pentru agricultura convențională, cât
și pentru cea ecologică.
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The basic activity of Eurotop-Plus S.R.L. is the import and marketing of plant protection products and fertilizers. In partnership with Lebosol®Dunger GmbH in Germany, we brought
the “Lebosol” liquid fertilizer for foliar application to the Moldovan market. At present, Lebosol®Dunger GmbH’s portfolio includes 50 products: organic foliar fertilizers, growth
stimulants, special fertilizera with microelements, and specific crop mixtures with a high concentration of active substances, liquid NPK fertilizers, seed fertilizers, chelated fertilizers,
intended for both conventional and organic farming.

str. Dragomir, 4,
MD-3112 mun. Bălţi, Republica Moldova
tel/fax : 0.231.4.52.82
GSM: 0699 000 71; 060 94 00 39
e-mail: evolar.md@gmail.com
www.evolar.md; www.versatile.md; www.stropitori.md

S.C. EVOLAR S.R.L.

Compania EVOLAR, comercializant de tehnică, utilaj şi echipament agricol, prezintă la Expoziţia Moldagotech (autumn)
2018, următoarele maşini agricole: Tractor Buhler Versatile, Cultivatoare, Grapă cu discuri, Heder cu cărucior pentru
transportare, Tocătoare. Toate acestea sunt indispensabile
unei agriculturi de performanţă şi au o faimă fabuloasă pe
piaţa internaţională, demonstrând realizările liderilor mondiali în producerea maşinilor agricole.
SĂ RIDICĂM AGRICULTURA NAŢIONALĂ ÎMPREUNĂ!
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str. Prunului 15,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69120668
Mobil: +373 69120933
Mobil: +373 79254906
E-mail: eurotopplus@mail.ru
www.lebosol.md

EVOLAR, a trader of agricultural machinery and equipment,
presents the following agricultural machinery at the Moldagotech (autumn) 2018 Exhibition: Buhler Versatile Tractor, Cultivators, Disc harrows, Heder with a cart for transportation,
Shredders. All of these are indispensable to an advanced
farming and have a fabulous fame on the international market, demonstrating the achievements of world leaders in agricultural machinery production.
LET’S STRENGTHEN THE NATIONAL AGRICULTURE TOGETHER!
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пр. Д. Яворницкого 1а, офис 503,
49000 Днепр, Украина,
tel.: +380 56 766 07 9
Web-site: flexsoltank.com
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S.C. FARM TECH S.R.L.

Pachet complet de utilaje zootehnie și manipulare cereale.
Lider pe piața românească.
Tehnologie nouă și calitate superioară pentru performanțe
maxime.
Încărcătoare frontale multifuncționale de curte, pe roți și telescopice de la 20cp până la 157cp, făcute de schaeffer lader
în Germania.
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Complete package of livestock breeding equipment and
grain handling equipment.
Leader on the Romanian market.
New technology and superior quality for maximum performance.
Frontal multi-functional loaders, wheeled and telescopic,
from 20hp to 157hp, made by schaeffer lader in Germany.

FLEXSOL

FLEXSOL fabrică produse pe bază de textile tehnice: rezervoare flexibile pentru depozitarea și transportarea lichidelor,
acoperiri etanșante pentru instalații de biogaz și garnituri în
rezervoare staționare. Avantajele produselor: transportare
simplă, instalare rapidă, capacitate mare de stocare, etanșeitate absolute, material inert, econom.
Producția FLEXSOL este certificată conform standardelor internaționale de calitate și funcționează strict conform criteriilor sistemului de management al calității ISO 9001: 2009. Produsele noastre sunt utilizate în agricultură, industrie, armată,
Ministerul Situațiilor Excepționale și pentru necesitățile municipale. Fabricăm produse standard și dezvoltăm proiecte individuale pentru organizarea depozitării. Llista completă a produselor poate fi găsită pe site-ul companiei flexsoltank.com

FLEXSOL manufactures products based on technical textiles:
flexible tanks for storing and transporting liquids, insulating
covers for biogas plants and liners in stationary containers.
The main advantages of the products: easy transportation,
quick installation, large volume of storage, absolute tightness, inertness of the material, low cost.
The production of FLEXSOL is certified according to international quality standards and operates strictly in accordance with the criteria of the quality management system ISO
9001: 2009. Our products are used in agriculture, industry,
the army, the Ministry of Emergency Situations and for municipal needs. We produce standard products and develop
individual projects for storage management. For a full list of
products, please visit flexsoltank.com.

MOLDAGROTECH 2018

str. Calea București, nr. 115B
Saftica, Județ Ilfov, România
Mob: +40 728 997 176
Tel./ Fax: +40 21 352 93 08
e-mail: office@farmtech.ro; georgianaferchedau@farmtech.ro
URL: www.farmtech.ro
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GSM: +373 69/164-566
GSM: +373 79/ 080-100
E-mail: kirichiuk@phosagro.com.ua
URL: www.phosagro.ru

«ФосАгро» - companie rusească, ocupă poziție de lider în
lume privind fabricarea de îngrășăminte minerale cu fosfor și
concentrate de apatită de calitate superioară, cu un conținut
de P2O5 de 39% și mai mult și de materii prime fosforice de
înaltă calitate. Compania se poziționează în top 3 cei mai importanți producători de amofos și diamoniu fosfat, unul dintre lideri în Europa și singurul în Rusia producător de fosfat
monocalcic și de concentrat de nefelin . Produsele companiei (îngrășăminte, fosfați alimentari, amoniac și tripolifosfat de
sodiu) și materia primă fosforică sunt folosite în 100 de țări
de pe toate continentele. Piețele prioritare pentru produsele
companiei, pe lângă Rusia și țările CSI, sunt țările din America Latină, Europa și Asia.
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GENERAL AGROTEH S.R.L.

“ФосАгро” PhosAgro is a Russian company that holds a leading global position in terms of output of phosphorus-containing mineral fertilizers and high-grade apatite concentrate
with P2O5 content of 39% or more and of high-grade phosphoric raw materials. The company is one of the three leading producers of ammophos and diammonium phosphate,
one of Europe’s leading and the only one In Russia producer
of fodder monocalcium phosphate, as well as the only one
in Russia producer of nepheline concentrate . The company’s
main products (phosphate raw materials, fertilizers, fodder
phosphates, ammonia and sodium tripolyphosphate) are
used by consumers from 100 countries around the world.

GENERAL AGROTEH furnizează tehnică agricolă de ultimă
generație în Republica Moldova. Oferim mașini și utilaje agricole, piese de schimb pentru acestea și servicii complete de
deservire. Din 2016 reprezentăm oficial brandurile Alpego și
MaterMacc la noi în țară. Din anul 2018 General Agroteh este
distribuitor oficial Kockerling și Capello în Republica Moldova. Suntem parteneri agreați pentru mărci consacrate ca
Fendt, Challenger, John Deere, Hardi, Rabe, Claas și Horsch.
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ФОСАГРО

str.Bucovinei, 35,
MD-4839, com. Stăuceni, mun. Chișinău
Republica Moldova
Tel./fax: +373 22 00 99 70
Mob: +373 60 908 241
E-mail: i.catana@mail.ru

GENERAL AGROTEH provides state-of-the-art agricultural
equipment in the Republic of Moldova. We offer agricultural machinery and equipment, spare parts for them and full
service. Since 2016 we officially represent Alpego and MaterMacc brands in our country. Since 2018, General Agroteh
is the official distributor of Kockerling and Capello in the Republic of Moldova. We are committed to established brands
such as Fendt, Challenger, John Deere, Hardi, Rabe, Claas
and Horsch.

107

C: 82, M: 49, Y: 2, K: 0.

C: 7, M: 5, Y: 4, K: 0.

str. Petricani, 17/3
MD-2059,Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 86-62-75
GSM : +373 69/ 98-80-44
e-mail: info@geomebrane.md
URL : http://geomembrane.md/

str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 45,
Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +37322 90 10 20
GSM: +373 78 65 40 40
e-mail: info@hazelnurse.md
URL: www.hazelnurse.md

GEOMEMBRANE.MD

HAZELNURSE S.R.L.

GEOMEMBRANE.MD oferă soluţii inovative: în construcţia
bazinelor agricole pentru irigare; la etanşeizarea gropilor de
gunoi; sigilarea şi protecţia fabricilor de biogaz; amenajarea
lacurilor artificiale. GEOMEMBRANE.MD este dealerul oficial în Republica Moldova al companiei JUTA Grup, Cehia.
AVANTAJELE NOASTRE: • Folosim geomembrane apreciate
la nivel internațional • Avem o gamă largă de dimensiuni •
Geomembranele de tip HDPE sunt rezistente la provocările
naturii • Instalarea și sudarea este efectuată rapid de către
sudori atestați • Folosim cele mai performante utilaje - calitatea sudurii poate fi verificată sub presiune pe șantier. • Termenul de exploatare a consturcţiilor noastre este de peste
40 de ani.
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GEOMEMBRANE.MD is a company that offers innovative
solutions for: construction of farm ponds for irrigation; sealing of landfills; sealing and protection of biogas plants;
lining of artificial lakes. GEOMEMBRANE.MD is the official
dealer in Moldova of the international company Juta Group
(Czech Republic).
OUR ADVANTAGES: • We use internationally acclaimed geomembranes. •We have geo membranes in a wide range
of dimensions. • HDPE geomembranes are resistant to elements. • Installation and welding are performed in short
terms by certified welders. • We use the most advanced
equipment. • The quality of the weld can be checked under
pressure on site. • The operating period of our constructions
is of more than 40 years.

Compania HAZELNURSE se bazează pe tehnologii moderne
și avansate în pepinierit. Vinde material săditor de alun, specii italiene - Tonda di Giffoni și altele, multiplicat IN VITRO și
tradițional în laboratoarele din Italia, aclimatizat în Moldova,
cu Certificare VIRUS FREE și CAC.
Caracteristicile plantei:
• Productivitate înaltă
• Gust și aromă excelente
• Exfolierea miezului > 80 %
• Adaptabilitate sporită la diferite condiții climaterice: ca Lazio, Franța, Spania, Chile, România, Moldova.
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HAZELNURSE works with modern and advanced technologies in nursery. Sale of Italian species of honeysuckle - Tonda
di Giffoni and others, multiplied IN VITRO and, traditionally,
in laboratories in Italy, acclimated in Moldova, with VIRUS
FREE and CAC Certification.
Plants characteristics:
• High productivity
• Excellent taste and aroma
• Kernel exfoliation> 80%
• Increased adaptability to different climatic conditions, such
as Lazio, France, Spain, Chile, Romania, Moldova.

109

HIDROINPEX S.A.
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Compania este specializată în proiectarea şi producerea motoarelor hidraulice, care se întrebuinţează pentru asamblarea
tehnicii agricole, echipamente pentru automobile speciale
pentru gospodării comunale, echipamente pentru extragerea petrolului etc.
Designul compact vă permite să înlocuiţi transmisii mecanice şi cutii de viteze mari şi să obţineţi o funcţionalitate în
orice condiţii, durata de viaţă garantată fiind de 6000 de ore.
Întreprinderea își comercializează produseșe atât pe piața
internă, cât și pe cea externă:
- Echipamente pentru brichetare;
- Echipamente pentru împrăştierea materialului antiderapant;
- Echipamente pentru recoltarea rapiţei şi floarea soarelui;
- Cărucioare pentru transportarea echipamentelor;
- Piese de schimb pentru tehnica agricolă.
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Нidroinpex SA manufactures planetary hydraulic rotor motors for agriculture, wood processing, road machines, refinery equipment and machine tools.
The special compact design allows you to replace large mechanical transmissions and gearboxes and obtain smooth
operation under any conditions, the guaranteed motor life
being 6000 hours.
Нidroinpex SA produces the following modifications of their
products:
· Motors with brake. A static disc-shaped brake is built into
the front part and operated by the working fluid in the motor;
· Motors integrally geared. A single stage planetary gearbox
is integrated in the elongated body of the motor, providing
minimum speed and high torque of the output shaft;
· Motors with attaching gears. Single stage planetary-type
gearbox, positioned horizontally;
· Motors - winch. Driven by a hydraulic motor with brake, with
torque transmission to planetary gearbox built into the front
part of the winch.

Пр-т Победы, 89-а, оф, 227,
г. Киев, 03115, Украина
Tel.: +38 (044) 451-02-32
e-mail: grantech@ick.ua
Web-site: www.ick.ua;
www.spares-grantech.com

ICK GROUP

Domeniul principal de activitate: producerea și furnizarea de
linii pentru producția de furaje și pelete granulate pe bază
de echipamente tehnologice GRANTECH ™.
Grupul ICK produce: complexe de uscare, concasoare, tocătoare de paie și pelete, granulatoare, răcitoare, matrițe și
role.
Grupul ICK efectuează: proiectarea, completare cu echipamente de bază și auxiliare; supravegherea și punerea în funcțiune a instalației; garanție și deservire; furnizarea pieselor
de schimb; instruirea personalului; restaurarea și modernizarea echipamentelor.
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Moldova, MD-3000, or. Soroca, str. V. Stroescu, 118 А
tel.: +373 230 2-32-02; 2-25-22 fax: +373 230 2-25-22.
e-mail: director@hidroinpex.md Skype: hidroinpex
URL : http://hidroinpex.md,
http://www.hidroinpex.com

The main activity: production and supply of lines for the
manufacture of granulated animal feed and pellets based on
technological equipment GRANTECH ™.
ICK Group manufactures: drying complexes, crushers, straw
and pellet grinders, granulators, coolers, matrices and rollers.
ICK Group performs: design, completing sets of basic and
auxiliary equipment; installation supervision and commissioning; warranty and service; supply of spare parts; training;
restoration and modernization of equipment.
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ISP INTER S.R.L.

Compania ISP Inter S.R.L. este distribuitor oficial în Republica
Moldova al producătorului italian de tractoare GOLDONI și
al companiei spaniole Industrias David.
GOLDONI – renumit producător italian de tractoare, specializate pentru lucrări în pomicultură și viticultură, sunt eficiente,
fiabile, sigure și confortabile.
Industrias David – unul din liderii europeni în producerea
tehnicii agricole specializate pentru vii și livezi. Compania
dispune de o gamă largă de tehnică agricolă de calitate superioară precum: cultivatoare, cositoare tocătoare, mături,
maşini agricole pentru pretăiere, tăierea în verde, defoliere,
introducerea îngrășămintelor etc.
Vă propunem și cea mai largă gamă de stropitori pentru vii,
livezi, culturi cerealiere, precum și echipamente speciale
pentru culturile de seră.
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ISP Inter is the official distributor in Moldova of the Italian
manufacturer of GOLDONI tractors and of the Spanish company Industrias David.
GOLDONI - a renowned Italian brand of tractors, devised for
working in orchards and vineyards, are efficient, reliable, safe
and comfortable.
Industrias David - specialized agricultural equipment for
vineyards and orchards. The company has a wide range
of high quality agricultural equipment such as cultivators,
shredders, brooms, pre-cutters, green cutting, defoliation,
fertilizer introduction etc.
We also offer you the widest range of sprinklers for vineyards, orchards, cereal crops, and also special greenhouse
equipment.

str. Florilor 13
com. Tohatin, mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 799 33 668; +373 690 13 88
e-mail: inventagrogroup@gmail.com;
moruzsergius@gmail.com,
Web-site: www.borealis-lat.com

INVENTAGRO GROUP

Compania InventAgro Group. Cu noi faci bani, cu noi faci
agricultură inteligentă.
Importator și distribuitor oficial BOREALIS L.A.T - îngrășăminte granulate de bază și foliare.
Datorită colaborării cu InventAgro Group beneficiaţi de un
fertilizant eficient și de înaltă calitate pentru culturile dumneavoastră. Lăsaţi-vă inspiraţi de parteneriatul cu InventAgro
Group și veţi deschide calea către noi oportunităţi de dezvoltare, beneficiind, în acelaşi timp, de experienţa noastră în
domeniu.

Invent Agro
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s. Porumbeni, r-nul Criuleni (traseul M2Chișinău-Bălți)
MD 4829, Republica Moldova
GSM: +373 78281224
e-mail: sales.ispinter@gmail.com
URL: http://ispgroup.ro/
URL: http://ispgroup.com.ua/

InventAgro Group. With us you make money, with us you
make intelligent agriculture.
Official importer and distributor of BOREALIS L.A.T - basic
and foliar granular fertilizers.
Thanks to your collaboration with InventAgro Group you
have an efficient and high-quality fertilizer for your crops.
Let yourself be inspired by the partnership with InventAgro
Group and pave the way for new development opportunities, while benefiting from our experience in the field.
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E-mail : ilie.gherciuc@yandex.com;
admin@irrigation.md
URL:
www.irrigation.md

S.C. IRISTAR-COM S.R.L.
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Tehnologii moderne de irigare în agricultură şi a spaţiilor
verzi: sisteme de irigare prin picurare a legumelor, grădinilor
şi plantaţiilor de viţă de vie, maşini și dispozitive mobile de
irigare, staţii automate de pompare şi motopompe; agregate de pompare cu transmisie de la arborele prizei de putere a tractorului; sisteme de irigare prin stropire şi reglare a
microclimatului în sere; irigarea spațiilor verzi, gazoanelor,
loturilor de lângă casă etc.; elaborarea, producerea şi montarea sistemelor electronice de monitorizare a irigării cu gestionarea datelor la distanță. Distribuitor oficial de instalaţii de
irigare pentru agricultură de la producători mondiali: SAB
S.r.l., Plastic Puglia S.r.l., Rivulis Plastro L.t.d., Agriplastic S.r.l.,
Aytok Filtration Systems, Giunti S.p.A., Rovatti Pump, Ocmis
Irrigazione S.p.A., Scova Engineering S.p.A., Irritime, Armas
Valves & Filters, Sertsan, Tavlit Plastic L.t.d., Rain-Tal L.t.d. Proiectarea, livrarea, montarea utilajului, garanție.
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Modern technologies of agricultural and landscape irrigation, including: systems of drop irrigation of vegetables,
gardens and vineyards, mobile sprinkler machines and complete sets of portable water sprinklers;- automated pump
stations and motor-pumps ; pump units with a drive from the
tractor power shaft; irrigation systems: micro-overhead irrigation and regulation of microclimate for hothouses; landscape irrigation of rest zones, country sites house gardens;
development, manufacture and installation of electronic systems monitoring the irrigation in open and closed ground
with the ability to transfer and manage data over the Internet. The official distributor of world leaders in manufacturing
irrigation equipment: SAB S.r.l., Plastic Puglia S.r.l., Rivulis
Plastro L.t.d., Agriplastic S.r.l., Aytok Filtration Systems, Giunti
S.p.A., Rovatti Pump, Ocmis Irrigazione S.p.A., Scova Engineering S.p.A., Irritime, Armas Valves & Filters, Sertsan, Tavlit
Plastic L.t.d., Rain-Tal L.t.d.. Design, delivery, installation.

Via Gambitta Conforto snc C.da S. Lucia,
98071 Capo d’Orlando (Messina) – Sicily – Italy
Tel.: +39 0941/ 922-111
Fax: +39 0941/ 95-88-07
E-mail: irritec@irritec.com
GSM: www.irritec.com

IRRITEC S.P.A.

IRRITEC proiectează, dezvoltă, produce și distribuie pe tot
globul sisteme de irigare de înaltă tehnologie și fiabilitate
care garantează o eficiență maximă cu cel mai mic impact
asupra mediului și la prețuri rezonabile.
Specializată în sistemele de irigare prin picurare, compania
continuă să investească în perfecționarea proceselor de fabricare a extrudării și turnării prin injecție, asigurând astfel
standarde excelente de calitate care au făcut IRRITEC un
brand internațional de renume.
Cercetarea constantă în domeniul materialelor și soluțiilor
inovatoare permite creșterea eficienței produselor agricole
și de grădinărit.
Datorită colaborării cu parteneri remarcabili, IRRITEC oferă
o gamă largă de produse și servicii pentru toate cerințele și
necesitățile de irigare, inclusiv construcții, alimentare cu apă,
încălzire și instalații sanitare.
Prin prezența directă și o vastă rețea de distribuție internațională, IRRITEC urmărește îndeaproape fermierii din întreaga
lume pentru a le acorda asistență în selectarea, proiectarea,
instalarea și utilizarea sistemelor de irigare care se potrivesc
cel mai bine necesităților acestora.
Grija constantă pentru clienți oferă soluții eficiente și durabile, cu o deservire punctuală și eficientă.

IRRITEC designs, develops, manufactures and distributes
highly-technological and reliable irrigation systems all over
the world that guarantee the maximum efficiency with the
least environmental impact and at reasonable prices.
Specialized in drip irrigation systems, the Company constantly invests in perfecting the manufacturing processes
of extrusion and injection molding, thus ensuring the excellent quality standards that have made Irritec an international
leading brand.
The constant research of innovative materials and solutions
allows for the increasing efficiency of agriculture and gardening products.
Thanks also to the collaboration with remarkable partners,
Irritec offers a comprehensive range of products and services for all irrigation requirements and applications, including
construction, water supply, heating and plumbing.
Through the direct presence and a diffused international
sales network, Irritec closely follows farmers in the whole
world to assist them in the selection, design, installation and
use of the irrigation systems that best suit their needs.
Constant customer care offers effective and sustainable solutions with a punctual and efficient service.
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str. Astronom Nicolae Donici, 4
MD-2049, Chişinău,
Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92 82 80
Fax. : +373 22/ 31 22 20
GSM : +373 69/ 18-23-05
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I.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.
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Compania este distribuitorul oficial al producătorilor de
mașini agricole cu renume mondial: KINZE; ZETOR, SMS;
PNEUSEJ; OPTIGEP, KOMAROMIGEP și FarmGEP și îngrășăminte: AZOTER și FitoHorm.
JM INVEST GROUP este singura companie pe piața din Moldova, care în paralel cu importurile de mașini agricole de
înaltă calitate, îngrășăminte bacteriene și lichide, ajută fermierii să pună în aplicare tehnologiile conservative și ecologice
de creștere a plantelor.
Oferim clienților noștri: tractoare de înaltă fiabilitate ZETOR;
semănători de precizie KINZE, PNEUSEJ; agregate de lucrat
solul SMS; pulverizatoare FarmGEP; concasoare de resturi
vegetale KOMAROMIGEP și secerători ORTIGEP; îngrășăminte efective AZOTER și FitoHorm.
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The company is the official dealer of world famous manufacturers of agricultural machinery: KINZE, ZETOR, SMS, PNEUSEJ, OPTIGEP, KOMAROMIGEP and FarmGEP and fertilizers:
AZOTER and FitoHorm.
JM INVEST GROUP is the only company on the Moldovan
market that, along with the import of high-quality agricultural machinery, bacterial and liquid fertilizers, helps farmers to
introduce ENERGY-SAVING and ECOLOGICAL technologies
of crop cultivation.
We offer our clients: ZETOR high-reliability tractors; high-precision drills KINZE, PNEUSEJ; tillage equipment SMS;
FarmGEP sprayers; KOMAROMIGEP plant remnants shredders and ORTIGEP headers; -EFFECTIVE fertilizers AZOTER
and FitoHorm.

23342. Украина, ул.Д.Нечая, 2, с.Красное,
Тывровский р-н., Винницкая обл.
Тел.: +38 (04355) 23-1-35, 2-14-04, 23-130.
моб. тел.: +38 067 430 79 39, +38 050 461 16 85
e-mail: agromash.krasne@ukr.net
сайт: www.krasnagromash.vn.ua

ООО «КРАСНЯНСКОЕ СП «АГРОМАШ»

«Краснянское СП «Агромаш» este un producător de echipamente multifuncționale de lucrare a solului, cu standarde
ridicate de calitate, ținând cont de tehnologiile moderne și
rentabile.
Compania ocupă un loc bine meritat printre principalii producători de mașini de cultivat și piese de schimb, iar produsele au primit recunoaștere pentru calitate, nu numai în
Ucraina, ci și în străinătate.
Produse fabricate:
- Grape grele cu discuri cu lățimea de lucrare a solului de
2- 7 metri;
- Grape grele cu discuri șI afânătoare cu lățimea de 3 - 4 metri;
- Grape ușoare cu discuri cu lățimii de 4 - 8 metri;
- Dezmiriștitor cu lățimea de 8 - 14 metri;
- Afânătoare de adâncime cu lățimea de 1,5 - 5,5 metri;
- Cuplaj hidraulic cu lățimea de lucru de 10 - 22 metri;
- Cultivatoare cu lățimea de lucru de 4 - 11 metri.

Краснянское СП Агромаш (AGROMASH JVC Krasnianskoye) is a manufacturer of high quality multifunctional tillage equipment with high quality standards, built using modern and cost-effective technologies.
The company occupies a well-deserved place among the
leading manufacturers of tillage machines and spare parts,
and the products have received recognition for their quality
not only in Ukraine, but also abroad.
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Tel.: +373 22/00-97-74
str-la Studenților, 2/4
MD-2020, Chișinău, Republica Moldova Fax: +373 22/00-97-74
GSM: +373 79/44-47-74
E-mail: jminvestgroup@gmail.com
URL: www.kinze.md
www.jminvestgroup.md

Our products:
- Field drags, working width 2 - 7 meters;
- Chisel disk harrows, working width 3 - 4 meters;
- Lightweight disk harrows, working width 4 - 8 meters;
- Hoeing plows, working width 8 - 14 meters;
- Chisel deep-rippers, working width 1.5 - 5.5 meters;
- Hydraulic harrow cart, working width from 10 to 22 meters;
- Cultivators, working width 4 -11 meters.
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Украина, 39600, Полтавская область,
г. Кременчуг, пр. Отраслевой, 20
Тел./факс. +38 (0536) 76-14-16
Моб. +38 (067) 657-32-88
E-mail: kredmash@ukr.net
www.kredmashservis.com.ua

ООО «КРЕДМАШ СЕРВИС» /
COMPANY “KREDMASH SERVICE”

Ukraine, 03143, Kyiv,
vul. Akademika Zabolotnogo, 150 G, ap. 112
Phone: +38 044 593-27-72
Fax/ Факс: +38 044 593-07-08
Mobile phone: +38 067 216 86 95
E-mail: info@lemken.com.ua
Web-site: www.lemken.com.ua / www.lemken.com

ЛЕМКЕН-УКРАИНА
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СО 100% ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ /
SUBSIDIARY ENTERPRISE WITH 100% FOREIGN CAPITAL LEMKEN-UKRAINA

118

The company Kredmash Service is a supplier of asphalt-mixing stations and other road-building equipment. The organization supplies equipment to Moldova, Ukraine, Russian
Federation, Republic of Kazakhstan and other countries.
The delivery time of asphalt stations, spare parts and other
equipment does not exceed 30 days.
We supply the following products:
- Asphalt mixing plants with productivity from 56 to 200 tons
/ hour.
- Soil mixing plant DS50B with capacity of up to 240 t/h
- Bitumen-emulsion plants (Product of “COMAP” S.R.L., Italy);
- Thermal oil heaters (Product of “COMAP” S.R.L., Italy);
- Modified bitumen plants (Product of “COMAP” S.R.L., Italy);
- Bitumen tanks;
- Bitumen Sprayers;
- And other equipment for bitumen technologies.

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

LEMKEN is a specialist for professional arable farming. It
is one of Europe’s leading manufacturers of high-quality,
high-performance agricultural implements for soil cultivation, seeding and plant protection. Innovation in the best
interest of our customers guides our thoughts and actions.
Products:
- ploughs with 2 to 12 furrows;
- cultivators for seedbed preparation and stubble cultivation;
- power harrows;
- seed and precision drills;
- furrow presses;
- sprayers.
Warranty 12 months. Post-warranty service. Spare parts.
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KREDMASH SERVICE - furnizor de stații de asfalt și alte echipamente de construcții rutiere în Moldova, Ucraina, Rusia,
Kazahstan și în alte țări. Timpul de livrare a stațiilor de asfalt,
pieselor de schimb și a altei tehnici nu depășește 30 de zile.
Noi furnizam următoarele produse:
- Stații de asfalt cu o capacitate de 56 - 200 tone/ oră;
- Instalații de mixare a solului ДС50Б cu o productivitate de
240 tone / oră;
- Stații de emulsie bituminoasă (de producție «COMAP»
S.R.L., Italia);
- Încălzitoare de ulei termic (de producție «COMAP» S.R.L.,
Italia);
- Instalații pentru modificarea bitumului (producție «COMAP» S.R.L., Italia);
- Rezervor de bitum;
- Autogudronatoare;
- Alte tipuri de utilaje pentru tehnologii de bitum.
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“Livada Moldovei”

PROIECTUL LIVADA MOLDOVEI
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În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, în reabilitarea sectorului horticol, Guvernul Republicii Moldova, investește 120
milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca
Europeană de Investiţii. Proiectul este implementat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
până în anul 2021.
”Livada Moldovei”, urmăreşte facilitarea şi crearea condiţiilor favorabile pentru restructurarea lanţului valoric al sectorului horticol din Republica Moldova.
Beneficiari eligibili:
- Întreprinderile horticole (cultivatoare de fructe, nuci, pomușoare, struguri de masa și struguri tehnici, legume, ciuperci, plante medicinale, flori);
- Întreprinderile cu activități de post-recoltare și procesare
(ambalarea, calibrarea, înghețarea, uscarea, alte tipuri de
prelucrare a produselor horticole);
- Întreprinderile care practică turismul rural sau cele care au
ca obiect de activitate cultivarea plantelor decorative, inclusiv arbori și arbuști;
- Întreprinderile din domeniul vinificației
- Întreprinderile pepiniere;
- Întreprinderile conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj, etc.);
- Laboratoarele de control a calității producției horticole.
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In the framework of the project “Livada Moldovei”, aimed at
the horticultural rehabilitation, the Government of Moldova
invests 120 million euro - a loan from the European Investment Bank. The project is implemented by the Ministry of
Agriculture, Regional Development and Environment until
2021.
“Livada Moldovei” aims to facilitate and create favorable conditions for the restructuring of the value chain of the horticultural sector in Moldova.
Eligible beneficiaries:
- Horticultural enterprises (cultivators of fruits, nuts, berries,
table grapes and technical grapes, vegetables, mushrooms,
medicinal plants, flowers);
- Post-harvest and processing enterprises (packing, calibration, freezing, drying, other kinds of processing horticultural
products);
- Businesses practicing rural tourism or engaged in the cultivation of decorative plants, including trees and shrubs;
- Winemaking enterprises;
- Nursery enterprises;
- Horticulture-related enterprises (packaging, labels, equipment, planting accessories, etc.);
- Laboratories for the control of horticultural production
quality.

37500, Украина, Полтавская область, г. Лубны,
проспект Владимирский, 110/1
www.lubnymash.com
Отдел продаж:
Тел. +38 /05361/ 72-597
Моб. +38 /050/ 308-41-99
e-mail: zbut@lubnymash.com

ЛУБНЫМАШ

LUBNYMASH este unul dintre cele mai mari producător de
echipamente pentru complexul agroindustrial din Ucraina și
țările CSI. În 2018, uzina și-a sărbătorit aniversarea a 130 de
ani de la lansarea celui de-a 1100 siloz de cereale. Volumul
total al tuturor silozurilor fabricate (în peste 10 ani) a constituit aproape 2 milioane de tone.
LUBNYMASH produce echipamente pentru depozitarea,
transportarea, încărcarea și descărcarea culturilor cerealiere
și a altor mărfuri în vrac la elevatoare, fabrici de panificație,
mori, fabrici de sticlă, fabrici de malț, porturi.
Uscatoare de cereale, silosuri metalice pentru stocarea pe
termen lung si depozitare temporară a culturilor de cereale, transportoare (cu suruburi, curele, lanturi), norii, silozuri
verticale (cu lanțuri, curele), stivuitoare, baterii de cicloane,
ventilatoare, supape rotative, pâlnii de alimentare, supape
de închidere, echipamente de curgere gravitațională din carbon, inox, oțel galvanizat.

LUBNYMASH is the biggest in Ukraine and CIS countries
manufacturer of equipment for the agricultural sector.
The company manufactures equipment for the processing,
storage, loading-unloading of grain-crops and other freeflowing freights at grinding mills, elevators, bakeries, glass
manufacturers, malt-houses, ports.
Grain dryers, grain storehouses, silos, conveyors (belt, screw,
chainomatic), norias (belt, chain), unloaders, battery cyclones, fans, damper valves, offgauge equipment from carbon, stainless, galvanized steel.
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str. Calea Basarabiei 18, etajul 2
MD-2023, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 022 26-09-03 - Departamentul de Creditare/Leasing
E-mail: office@winemoldova.md
Pagina web: www.livada-moldovei.md
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str. Calea Basarabiei 26/7
MD 2024 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 855-707
fax: +373 22/ 24-47-24
GSM: +737 69/ 504-164
E-mail: info@mmcomert.md
URL: http://mmcomert.md/

Bulgaria, Shumen 9700
Blvd. Madara № 1
tel.: +359 54 857 264
GSM: +359 885 85 77 94
e-mail: agrooffice@madaragroup.com
URL: www.madaraagro.com

M&M COMERT S.R.L.

MADARA AGRO LTD

MOLDAGROTECH 2018

ENDRESS is the leader of the European
market in the design, production and
marketing of power generators. With
over 100 years of experience, ENDRESS
guarantees the highest level of quality
and reliability. With a power range of up
to 2000 kVA, ENDRESS generators can
be used in any agro-industrial applications: farms, livestock farms, cold stores,
winemaking plants, fruit processing
plants, agricultural products transportation and more
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MADARA AGRO este cel mai mare producător de utilaje
agricole în Bulgaria. Compania are experiență în producerea
a peste 80 de tipuri de utilaje agricole în 30 de grupuri de
produse, la standarde mondiale. Avantajul companiei este
facilitățile sale de producție și controlul calității, o gamă largă
de produse, tehnologii moderne. MADARA AGRO produce
mașini agricole, cum ar fi grape cu discuri, cultivatoare, tocătoare, scarificatoare, pluguri, tăvălugi, mașini de împrăștiat
îngrășăminte, buncăre de cereale, remorci în vrac, cisterne
de apă și azot lichid, semănătoare și altele.
CĂUTĂM DEALERI PENTRU MOLDOVA.
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Compania ENDRESS este lider pe piața
europeană în domeniul proiectării, producerii și comercializării generatoarelor
electrice. Datorită experienței de peste
100 de ani, ENDRESS garantează cel
mai înalt nivel de calitate și fiabilitate. Cu
o gamă de puteri de până la 2000 kVA,
generatoarele ENDRESS pot fi folosite în
orice aplicații din domeniul agroindustrial: ferme, crescătorii, depozite frigorifice,
uzine de vinificaţie, uzine de prelucrare a
fructelor, transportarea produselor agricole ș.a

MADARA AGRO is the largest producer of agricultural machinery in Bulgaria. The company has rich experience in
manufacturing over 80 types of agricultural machinery in 30
product groups, at world standards. The company’s advantage is their own production facilities and quality control,
a wide range of products, and modern technologies. MADARA AGRO manufactures agricultural machinery such as
disc harrows, cultivators, shredders, scarifiers, ploughs, rollers, fertilizer spreaders, grain bunkers, bulk trailers, water and
liquid nitrogen tanks, seed drills and others.
WE ARE LOOKING DEALERS IN MOLDOVA.
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MAXIMARIN GROUP

Corporația MAXIMARIN GROUP, în componența întreprinderilor “Maximarin”, “Agroremmash-Spetstehnika” și “Agroremmash-Plus”, a fost creată pentru a oferi o gamă largă de
servicii - producția, furnizarea de mașini agricole de înaltă
calitate, echipamente pentru horticultură, viticultură și legume. MAXIMARIN GROUP ocupă primele poziții pe piața
ucraineană în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor
inovatoare în cadrul MaxiMarin TM, menite să conserve și să
regleze umiditatea în sol pentru a asigura o recoltă de înaltă
calitate.
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The corporate MAXIMARIN GROUP consisting of “Maximarin”,
“Agroremmash-Spetstehnika” and “Agroremmash-Plus” was founded to provide a wide range of services – manufacture and supply of high quality agricultural
machinery and equipment for gardening, viticulture and
horticulture. It is the leader in the market of Ukraine in the
development and implementation of innovative technologies under TM MaxiMarin, aimed to ensure moisture conservation and humidity control in the soil.

ÎS ITA MECAGRO
str. Miron Costin, 7
MD-2068, mun. Chişinău, Republica Moldova
Telefon: 22) 49 21 31
Fax: 22) 49 21 31
E-mail: institut@mecagro.md
Web-site: www.mecagro.md

ÎS ITA MECAGRO

Elaborarea, producerea şi comercializarea maşinilor pentru
protecţia plantelor (stropitori, dispozitive de erbicidat în vii,
livezi, culturi de câmp şi legume, maşină pentru pregătirea
soluțiilor chimice). Instalaţii de irigare prin aspersiune cu
tambur. Agregat pentru transportarea apei. Maşină pentru
plantarea livezilor și viţei de vie cu hidroburghiu. Săpător de
gropi pentru plantarea copacilor. Utilaj pentru sectorul zootehnic (boxe pentru parturiția scroafelor şi întreținerea purceilor, linii tehnologice pentru prepararea nutrețurilor combinate, inclusiv şi granulate (concasoare, malaxoare), extrudere
pentru cereale, abatoare universale pentru vite mari cornute
şi suine). Dozatoare elicoidale pentru ambalarea materialelor
friabile în saci. Linii pentru producerea surselor regenerabile
de energie: peleți, brichete, biodiesel şi bioetanol. Modernizarea stropitoarelor de modele învechite. Piese de schimb.

Development, manufacture and sale of machinery for plants
protection (sprayers, devices for introduction of herbicides
in orchards and vineyards, field crops, equipment for preparation of chemical solutions).Drum spraying irrigation systems. Aggregate for transporting water. Machine for planting orchards and vineyards with hydro drill. Tree hole digger.
Equipment for the livestock sector (boxes for sows’ parturition and care of piglets, technological lines for the preparation of mixed fodder, including granulates (crushers, mixers),
grain extruders, universal slaughterhouses for large horned
cattle and swine). Helical dispensers for packaging loose materials in bags. Lines for the production of renewable energy
sources: pellets, briquettes, biodiesel and bioethanol. Modernizing obsolete models of sprinklers. Spare parts.

MOLDAGROTECH 2018

ЧП “Агрореммаш-Плюс”
тел.: +38 (066) 955-36-93, +38 (097) 543-26-54
тел./факс: +38 (0522) 56-35-77
e-mail: ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com
www.maximarin.com
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tel.: +373 22 42 24 45; 42 24 46
+373 68 679 190
+373 68 679 299 Viber
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METANCOR-COM S.R.L.

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

126

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

bd. Renașterii Naționale nr. 12
MD–2024 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 20 01 32
fax: +373 22 25 00 21

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

Suntem un partener de încredere pentru afacerile mici din
Moldova, oferind finanțare flexibilă și la timp. Apreciem clienții care doresc să-și construiască o viață mai bună și suntem deschiși să susținem oamenii din Moldova în obținerea
unui standard mai înalt al vieții. Vă oferim costuri transparente
și declarate, iar în situația în care observăm că nu veți putea
achita suma solicitată vă informăm deschis. Creditarea responsabilă este factorul de decizie în încheierea unui parteneriat cu clienții noștri.
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str. Uzinelor 11/1, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: sales@metancor.md
URL: www.metancor.md

Agricultura joacă un rol foarte important în economia Republicii Moldova și, datorită experienței și tehnologiei de analiză financiară stabilită, lucrăm intensiv cu domeniul dat și îl
finanțăm responsabil, ținând cont de specificul și sezonalitatea afacerii. Acordăm o atenție deosebită agricultorilor, care
constituie circa 40% din portofoliul Microinvest. Investim fiecare al 3-lea leu pentru susținerea sectorului agricol.

127

MIREALUX S.R.L.
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MIREALUX este specializată în proiectarea și construcția instalațiilor de purificare și tratare a apei, de diferite capacități.
Pentru necesitățile tehnologice avansate, unde este nevoie
de a folosi apă cu calități speciale, noi proiectăm și construim
instalații de purificare prin metoda de osmoză inversă, cu o
demineralizare de până la 99% , după capacitatea și necesitățile clientului.
Pentru tratarea cu ozon, proiectăm și construim instalații de
diferite mărimi și destinatii pentru sterilizarea și tratarea împotriva microbilor, bacteriilor și sporilor de mucegai atât în
aer, cât și în apă.
Ozonul este cel mai bun și ecologic dezinfectant - oxidant
care poate fi folosit în:
- Industria de producție a laptelui
- Prelucrarea cărnii
- Prelucrarea și dezinfectarea fructelor și legumelor
- Îmbutelierea apei
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MIREALUX specializes in the design and construction of water purification systems and treatment facilities of various capacities.
For advanced technological needs, where special water must
be used, we design and construct reverse osmosis purification plants with a demineralization of up to 99%, according
to the customer’s capacity and needs.
For ozone treatment, we design and build facilities of different sizes and destinations for sterilization and treatment
against microbes, bacteria and mold spores in both air and
water.
Ozone is the best and most environmentally friendly disinfectant- oxidant that can be used in:
- milk production industry
- meat processing
- processing and disinfection of fruits and vegetables
- bottling water.

str. Industriala,4
MD-3100 or. Bălți, Republica Moldova,
tel.: +373 231 8-87-00; 8-87-11
fax: +373 231 8-87-10; 8-87-05
e-mail: agroteh@moldagrotehnica.md
URL: www.moldagrotehnica.md

MOLDAGROTEHNICA S.A.

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

The main direction of company’s activity is the development,
production and trade of agricultural machinery, biomass
heaters and spare parts. Basic products: seeders, combine
harvesters, reversible plows, scarifiers, disc harrows, cultivators, bio-boilers. The company’s production cycle is complex,
ranging from semi-finished to finished products. The company’s products are marketed both domestically and externally.
The annual export quota accounts for approximately 50% of
the total sales volume. The company exports to such countries as Romania, Hungary, Germany, Holland, Italy, Ukraine
and Russia.
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str. Sarmizegetusa 45/1,
MD-2032 mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69-078-422
E-mail: mihaibuga50@yahoo.com
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MOTOLAND / NAMAIAN DEG S.R.L.

Compania MOTOLAND are o experiență de peste 35 de ani
în domeniul comercializării și deservirii tehnicii moto în Republica Moldova.
Din anul 2017 MOTOLAND este dealer oficial al produselor
BRP, lider mondial în producerea: ATV, SSV, Jet-uri de apă și
snowmobile. Gama produselor BRP satisface orice solicitare.
Totodată, MOTOLAND este unicul distribuitor oficial al CF
MOTO și Yamaha Motor.
Comercializăm piese OEM , accesorii și consumabile pentru
toate tipurile de tehnică.
Dispunem de un service-centru cu un personal calificat și utilaj profesional pentru deservirea, reparația și tuning-ul tuturor tipurilor de motociclete, scootere, ATV-uri și SSV-uri.
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MOTOLAND has more than 35 years of experience in the
field of marketing and servicing motorcycles in the Republic
of Moldova.
From 2017, MOTOLAND is the official dealer of BRP products, world leader in the production of ATV, SSV, water Jets
and snowmobiles. The BRP product range meets any requirement.
At the same time, MOTOLAND is the only official distributor
of CF MOTO and Yamaha Motor.
We sell OEM parts, accessories and consumables for all
types of equipment.
We have a service center with qualified staff and professional equipment for servicing, repairing and tuning all types of
motorcycles, scooters, ATVs and SSVs.

str. Mesager, 11
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
URL: autoplanet.md
Tel.: +373 22/ 876-555
Fax: +373 22/ 876-554
GSM: +373 78/ 76-55-55
E-mail: info@autoplanet.md

NATVEX-COM S.R.L. / AUTOPLANET

AUTOPLANET este Importator / Distribuitor oficial de anvelope pentru utilaje agricole, industriale, camioane, autoturisme - OZKA, OTANI, PETLAS, ACHILLES.
Pentru anvelopele comercializate oferim garanții, servicii de
livrare, montare și echilibrare.
Suntem partenerul de încredere, care posedă competența,
forța și experiența necesară pentru a răspunde cerințelor
complexe ale clienților.
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str. Pietrăriei 3A, Chișinău, Republica Moldova
E-mail: showroom@motoland.md
E-mail: shop.motoland@gmail.com
Mob.: +373 079-113-117
www.motoland.md

AUTOPLANET является официальным импортером / дистрибьютором шин для сельскохозяйственной техники,
промышленных грузовиков, грузовых и легковых автомобилей - OZKA, OTANI, PETLAS, ACHILLES.
Даем гарантию на продаваемые шины, гарантируем доставку, монтаж и балансировку.
Мы являемся надежным партнером, который обладает
компетенцией, силой и опытом для удовлетворения самых разнообразных требований клиентов.
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str. Calea Ieșilor 10 MD 2069
Chișinău, Republica Moldova
str. Bolgarscaia 87 MD
6101 Ceadâr-Lunga,
Republica Moldova

Tel. : +373 22/ 740-270
GSM : +37367/ 555-033
E-mail: sales@soler.md
URL : www.soler.md

OGUZENERGY S.R.L.

șos. Chișinăului 1
MD 3701 or. Strășeni, R. Moldova
GSM: +373 698 98 987 - director
GSM: +373 698 98 123 - marketing
department
GSM: +373 698 98 800 - technical
department

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

OZONTEH IMPEX S.R.L.
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The company develops and promotes alternative energy
sources in Moldova. The use of free and ecological energy
generated by Soler has many advantages. Soler is environmentally friendly. With Soler you save energy for water heating and you can increase your comfort by adding extra value
to your business or home. Without large construction costs,
Soler can be installed on the roof of the building or fitted as a
stand-alone unit. With improved performance, in less than half
a year of exploitation, you will recover your investments. So it’s
a cost-effective acquisition and the first step towards reducing
your expenses.
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Mașinile agricole oferite de compania Ozonteh IMPEX s.r.l.
a devenit un ajutor de neînlocuit în munca multor agricultori
din Republica Moldova.
Ne deosebim prin soluțiile agricole oferite atât gospodăriilor mari de fermieri, cât și celor mici. Specialiștii nostri oferă
consultații și solutii optime individuale fiecarui agricultor la
prețuri rezonabile!
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Compania dezvoltă și promovează surse alternative de energie în Moldova. Utilizarea energiei gratuite și ecologice, generată de către Soler are multe avantaje. Soler este ecologic.
Cu Soler economisiți energie pentru încălzirea apei și vă puteți
spori confortul adăugând plus valoare semnificativă afacerii
sau casei dumneavoastră. Fără costuri mari pentru construcții
speciale, Soler poate fi instalat pe acoperișul clădirii sau montat ca unitate de sinestătătoare. Având performanță sporită, în
mai puțin de jumătate de an de exploatare vă veți recupera
investițiile. Deci, este o achiziție rentabilă și primul pas spre
micșorarea cheltuielilor.

Agricultural equipment supplied by Ozonteh IMPEX s.r.l. has
become an irreplaceable help in the work of many Moldovan
farmers.
We are distinguished by the agricultural solutions offered
to both large and small farming households. Our specialists
offer consultations and optimal solutions to all farmers at reasonable prices!
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INFOLINE: 0 800 777 00
Site: http://plastal.md/
https://www.facebook.com/
PlastalFerestreRehau.md/
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PLASTAL S.R.L.

PlASTAL – cel mai mare producător de ferestre și uși din tâmplărie pvc din Republica Moldova, fiind prezent pe piață din
anul 2004. Avem statut de partener autorizat REHAU, ceea ce
însemnă garanția calității produselor și respectarea tuturor
cerințelor tehnologice pentru fabricarea acestora. Compania
PLASTAL vă propune o gamă largă de produse: ferestre și
uși standard, uși culisante tip portal, feronerie de design, uși
dotate cu scanner de amprentă, sisteme de profil certificate
pentru Passive house etc.
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PLASTAL is the largest manufacturer of PVC windows and
doors in the Republic of Moldova, present on the market
since 2004. We have the status of the authorized partner of
REHAU, which means guaranteed quality of products and
compliance with all technological requirements for their
manufacture. PLASTAL offers a wide range of products:
standard windows and doors, portal sliding doors, design
hardware, fingerprint doors, certified Passive house profile
systems, etc.

MD-5822 s. Inesti, r-nul Telenești, Republica Moldova
GSM: +373 69 175 799
fax: +373 22 22 76 98
e-mail: pomul.regal@gmail.com
URL: www.pomulregal.com

POMUL REGAL S.R.L.

POMUL REGAL este producător (pepinieră de nuci), importator și distribuitor de puieți de nuc de soiurile Chandler,
Fernor, Franquette și Fernette, care sunt comercializate la un
preț atractiv pe piața din Republica Moldova. De asemenea,
producem și portaltoi de nuc. La moment, compania deține
plantații de nuc pe o suprafață de 164 ha, cu peste 33 mii de
pomi. Prestăm servicii de consultanță și plantare a livezilor
de nuc.
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Fabrica și oficiul central:
r-nul Sângereii, s. Sângereii Noi,
str. Biruinței, 14
Showroom: Chișinău, str. E. Coca,19
e-mail: sales@plastal.md,
marketing@plastal.md

POMUL REGAL is a producer (walnut nursery), an importer
and distributor of walnut tree saplings of Chandler, Fernor,
Franquette and Fernette varieties, marketed at an attractive
price on the Moldovan market. We also produce walnut
rootstock. Presently, the company owns 164 ha of walnut orchards with more than 33 thousands trees. We also provide
consultancy and planting services for walnut orchards.
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PRO BUSINESS INTERNATIONAL S.R.L.

Tehnologie inteligentă pentru agricultură
Stația Meteo Pinova este cea mai sofisticată stație meteo
disponibilă pentru utilizare în agricultură. Stația vine cu un
software PinovaSoft și cu aplicația mobilă PinovaMobile, care
permite utilizatorului să vadă toate valorile parametrilor măsurați într-o perioadă de timp dorită (10 minute, 2 ore, 6 ore,
zi, săptămână, lună, an). Stația are modele de prognostic instalate în software, care prezintă grafic posibilitatea de apariție a bolilor. Stația instalată în plantația dvs. măsoară până
la 12 parametrii agrometeorologici la fiecare 10 min., datele
fiind transferate către server prin modul GSM/GPRS.
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Intelligent technology for agriculture
The weather station Pinova is the most sophisticated weather station available for use in agriculture. The station comes
with PinovaSoft software and the PinovaMobile application,
which allows the user to view the values of all measured parameters within a desired time period (10 minutes, 2 hours,
6 hours, day, week, month, year). The station has prognostic
models installed in the software, which graphically presents
the possibility of disease occurrence. The station installed
in your plantation measures up to 12 agrometeorological
parameters every 10 minutes, data being transferred to the
server via GSM / GPRS mode.

str. Uzinelor 90
Chișinău, Republica Moldova
Mob: 067-707-707; 069-22-46-64
e-mail: office@etop.md
web: www.etop.md

S.C. PROMO SOLUȚII S.R.L.

Fondat în 2007, ETOP este în prezent unul dintre cei mai mari
distribuitori de generatoare din țară. În afară de aceasta, în
catalogul companiei, care în ultimii ani și-a lărgit considerabil gama de produse, se regăsesc diverse produse și utilaje
din domeniul construcțiilor, cum ar fi: platforme, excavatoare, lifturi, macarale, betoniere, malaxoare, mașini de tăiat,
motocompresoare etc. ETOP oferă produse eficiente și de
încredere, care îndeplinesc cele mai moderne standarde de
calitate și siguranță. Toate echipamentele prezentate sunt
verificate de inginerii noștri și corespund tuturor normelor
de siguranță. Valorile după care ne ghidam: INTEGRITATE,
RESPONSABILITATE, RESPECT, EMPATIE, EXCELENȚĂ, DEDICARE, LUCRU ÎN ECHIPĂ, CORECTITUDINE, ENERGIE,
GÂNDURI POZITIVE. Suntem o echipă tânără și ambițioasă.
Produsele și serviciile noastre sunt de cea mai înaltă calitate,
iar clienții noștri ne recomandă cu încredere în toată țara.

Founded in 2007, ETOP is currently one of the country’s
largest distributors of generators. In addition, the company’s
catalog, which has expanded considerably over the past few
years, includes various construction products and equipment
such as platforms, excavators, elevators, cranes, concrete
mixers, mixers, cutters, compressors etc. ETOP offers efficient
and reliable products that meet the most up-to-date quality
and safety standards. All the equipment presented are verified by our engineers and comply with all safety regulations.
We are guided by these values: INTEGRITY, RESPONSIBILITY, RESPECT, EMPATHY, EXCELLENCE, DEDICATION, TEAM
WORK, CORRECTITUDE, ENERGY, POSITIVE THOUGHTS.
We are a young and ambitious team. Our products and services are of the highest quality and our customers strongly
recommend us all over the country.
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str. Nicolae Testemițanu 23
mun. Chișinău, Republica Moldova
Mob.: +373-79430323; +373-79105660
E-mail: director@agroprom.md
Web: www.agroprom.md
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RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de
persoane vizitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu inițiativă, întreprinzători, care tind spre dezvoltare
profesională, creșterea veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chișinău și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, selectați posturile care vă interesează, abonați-vă la newsletter
și obțineți cele mai proaspete posturi vacante la price ora ă
oriunde v-ați afla!
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Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and
recruitment. Every day more than 25 000 people visit the site.
The audience of the site is constituted of enterprising people, striving for professional development, revenue growth
and realization of their potential.
The new mobile application from Rabota. md will promptly
inform you about the appearance of new vacancies in Chisinau and Moldova! Download the application on your phone,
select the posts you are interested in, subscribe to the newsletter and get the latest vacancies anytime and anywhere!

A company of KMG International NV
29, Sfatul Tarii street, MD- 2012
Chisinau, Republic of Moldova
tel.: +(373) 22 85-85-72
fax: +(373) 22 85-85-69
officemd@rompetrol.com
www.rompetrol.md

I.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A.

Rompetrol este o sursă inepuizabilă de energie, care porneşte de la extracţia şi producţia ţiţeiului, continuându-se
cu rafinarea şi transformarea acestuia în produse de cea mai
bună calitate, distribuite în staţiile noastre premium, concepute modern şi gândite până la cel mai mic detaliu. Compania Î.M. «Rompetrol Moldova» S.A. este prezent în Republica
Moldova începând cu anul 2002,care derulează operațiuni
de comercializare a carburanților atât en gros, cât și prin intermediul rețelii de benzinării Rompetrol. Compania operează o rețea de 85 benzinării pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. Rompetrol Moldova își sporește în permanență
competitivitatea și sustenabilitatea prin oferirea de produse
și servicii de înaltă calitate clienților săi.

Rompetrol is an inexhaustible source of energy, starting with
the extraction and production of crude oil, continuing with
refining and transforming it into the best quality products
distributed in our premium stations, modernly designed and
thought-out to the smallest detail. The company Rompetrol
Moldova is present in the Republic of Moldova since 2002,
carrying out wholesale and retail (through the Rompetrol
gas stations network) trading of fuel. The company operates
a network of 85 petrol stations throughout the Republic of
Moldova. Rompetrol Moldova constantly increases its competitiveness and sustainability by offering high quality products and services to its clients.
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md,
URL: www.rabota.md
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SELPO.EU S.R.L.
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Compania SELPO.EU prestează servicii cu garanție și suport
prin diagnosticare, întreținere tehnică, reparație, instalare/
montare a stațiilor hidraulice, echipamentelor și piesele
acestora. Furnizăm produse de înaltă calitate, precum și soluții în domeniul hidraulic pentru aplicații mobile și industriale
pentru sectoarele: energetic, industrie alimentară, construcții, agricultură, echipamente industriale, tehnică specială și
sectorul medical. Dispunând de o echipă de proiectare experimentată proprie, oferim soluții complete: de la proiectare până la punerea în funcțiune și service post-vânzări pentru
aplicații. Echipamentele (motoare, pompe și valve hidraulice, valve distribuitoare de tip solenoid, stații hidraulice),
precum și alte unități hidraulice sunt oferite sau pot fi aduse
la comandă de compania HYDRO TECH, echipamente care
corespund cerințelor moderne și calității europene. De asemenea, pentru îmbunătățirea calității și confortului clienților
avem în dotare echipe mobile care prestează serviciile menționate la fața locului.
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SELPO.EU provides warranty and support services through
diagnostics, technical maintenance, repair, installation /
mounting of hydraulic stations, equipment and their parts.
We provide high quality products as well as hydraulic solutions for mobile and industrial applications for the energy,
food, construction, agricultural, industrial, and medical
sectors. With our experienced designing team, we offer
complete solutions: from design to commissioning and after-sales service for applications. Equipment (motors, pumps
and hydraulic valves, solenoid distributor valves, hydraulic
stations). as well as other hydraulic units are offered or can
be delivered on command by HYDRO TECH, equipment that
meets modern requirements and European quality. Also, to
improve the quality and comfort of our customers, we have
mobile teams providing on-site the mentioned services.

str. Petru Zadnipru 14/6, of 16
MD-2044, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 022 866 933
GSM: 0600 600 70
E-mail: info@seol.md
Web-site: www.seol.md

SEOL-GROUP S.R.L.

SEOL-GROUP distribuitor oficial în Moldova a acumulatoarelor de calitate superioară Duracell (Austria), Berga (Germania) și Yuasa (Japonia). Propunem gamă largă de acumulatoare pentru tractoare, maşini de prelucrare a solului şi de
semănat, tehnică de recoltare, stivuitoare, mijloace de transport, transport special. Bateriile sunt fabricate la cele mai înalte standarde pentru a corespunde și chiar depăși cerințele
prevăzute de producătorii vehiculelor.
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Mob: 062 17 66 68; 062 17 66 69
e-mail: office@ht.md
www.ht.md

SEOL-GROUP is the official distributor of Duracell (Austria),
Berga (Germany) and Yuasa (Japan) top-quality batteries in
Moldova. We offer a wide range of batteries for tractors, cultivating and seeding machines, harvesting equipment, fork
lifters, transport, special transport. Batteries are manufactured to the highest standards to meet and even exceed the
vehicle manufacturer’s requirements.
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SERVMIXT-AGRO S.R.L
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SERVMIXT-AGRO este o companie în dezvoltare rapidă și
dinamică, fiind dealerul oficial al renumitelor companii din
Germania: Claas și Horsch.
Serviciului de logistica al companiei oferă posibilitatea de
livrare la domiciliu a tehnicii: tractoare, combine, mașini de
erbicidat, semănători, mașini de lucrare a solului. De asemenea, compania noastră dispune de un depozit propriu, cu o
gamă largă și completă de piese originale de schimb, care
este capabilă să vă aprovizioneze continuu pentru a vă întreține echipamentul agricol într-o stare cât mai bună. Pe lângă
toate acestea, compania dispune și de specialiști calificați,
care pot să vă ofere spijin tehnic și informații necesare pentru
a putea benificia cu mai multă ușurință de produsele noastre.
SERVMIXT-AGRO, alături de partenerii săi CLAAS și HORSCH, este gata să vă ajute la găsirea celor mai eficiente soluții financiare pentru achiziționarea echipamentelor necesare.
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SERVMIXT-AGRO is a fast-growing and dynamic company,
the official dealer of the famous German companies Claas
and Horsch.
The logistics service of the company offers the possibility of
home delivery of equipment: tractors, combines, self-propelled sprayers, seeders, soil cultivation machines. Our company also has its own warehouse with a wide and complete
range of original spare parts that is able to supply you continuously to keep your agricultural equipment in the best
possible condition. In addition to this, the company also has
qualified specialists, who can provide you with technical support and information to make it easier to benefit from our
products.
SERVMIXT-AGRO, together with its partners CLAAS and
HORSCH, is ready to help you find the most cost-effective
financial solutions for purchasing the necessary equipment.

str. Albișoara 82/8
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 62-30-55; 62-30-51
fax : +373 22/ 62-30-55; 62-30-51
GSM : +373 69/ 16-82-39

SLOVINA S.R.L.

SLOVINA este reprezentant oficial al companiilor CALDERONI, VULCANO și TANEZINI (Italia) cu o experiență de
peste 45 de ani, lideri în elaborarea și construcţia mașinilor
agricole pentru lucrări ecologic curate de prelucrare a solului
în vii și livezi. CALDERONI - producător de freze, solicitate
în Moldova. La moment lucrează peste 140 de freze în toate colţurile republicii. VULCANO - producător de utilaje de
prelucrare a plantelor - stropitori livadă, inclusiv de nuci, deferite tipuri de erbicidări. TANESINI - producător de tehnică
de prelucrat viile.
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E-mail: office@servmixt.md
Calea Basarabiei, 54
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova URL: www.servmixt.md
Tel. : +373 22/12-31-90
Fax : +373 22/12-31-99
GSM : +373 69/21-31-99

SLOVINA is the official representative of CALDERONI, VULCANO and TANEZINI (Italy), companies with an experience
of over 45 years, leaders in the design and construction of
agricultural machinery for ecologically clean tillage in vineyards and orchards, namely processing in rows and between
rows. CALDERONI is the manufacturer of milling equipment,
required by farmers in Moldova. Currently, over 140 Calderoni mills are working in all regions of the country. VULCANO is
the manufacturer of plant processing equipment - sprayers
for orchards, including nuts plantations, and various types of
herbiciding. TANESINI is the manufacturer of machinery for
vineyards work.

143

MOLDAGROTECH 2018

STAFOLET S.R.L.

Compania STAFOLET oferă pe durata expoziției clienților un
discaunt de -15% la toată gama de produse PEREKO.
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STAFOLET offers a 15% discount on the entire PEREKO
product range during the exhibition.

KÜÇÜKBAKKALKOY MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. NO:20 KAT:7
ULUGOL PLAZA ATAŞEHİR / İSTANBUL TÜRKİYE
Phone: +90 216 444 6 887
Fax: +90 216 364 66 30
Website: www.tavsan.com.tr

TAVSAN DIŞ TİCARET A.Ş.

TAVSAN POULTRY EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,
fondat în 1975, este cel mai vechi și unul din cei mai renumiți
în Turcia producători de echipamente şi sisteme, utilizând
tehnologii moderne, pentru creşterea cu succes a păsărilor
de curte.
Compania noastră produce sisteme de alimentare, adăpare,
ouat și clocit, pentru iluminare, încălzire, ventilaţie, depozitare a nutreţurilor, sisteme de transportare şi sisteme de control al climei.
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str. Pădurii 6/3,
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: 078 40 84 08
Mob: 079 603 603

Founded in 1975, TAVSAN is the oldest poultry equipment
manufacturer in Turkey and is the leading brand of this country, producing the complete range of equipment, using
modern technology, for an efficient poultry breeding system.
We manufacture feeding, drinking, lighting, heating, and
ventilation equipment, feed storage and transport, layer cages and climate control systems.
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TEHNO MS S.R.L.
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GRANULATOR FURAJE
MODEL Eurogran 150

FODDER GRANULATOR
MODEL Eurogran 150

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

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

426 Muncesti, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2002
tel. (+373)22 247088
fax: (+373)22 528019
mob: (+373)60130501
web: www.tehnosuport.md
CEO: Anatoli Tcacenco

S.C. TEHNOSUPORT S.R.L.

Companie fondată la 24.11.2004, specializată în comercializarea tehnicii, utilajului agricol, anvelopelor, uleiurilor tehnice
și semințelor. Reprezentat oficial al brandurilor YTO și Agromehanica. Avem în asortiment tractoare de model YTOMF
- 454, 554, 904, LX804F (tractor pentru vii și livezi). Furnizăm
la comandă încărcătoare specializate, tractoare, combine
pentru porumb și cereale de model YTO cu motoare de la
100 c/p. S.C. TEHNOSUPORT S.R.L. este unicul importator și
comerciant de stropitori tractate și agățate Agromecanica/
Slovenia cu rezervoare de la 100 litri până la 3000 litri.
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str. Mihai Sadoveanu 42/7
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
URL : ww.tehno-ms.md
GSM : +373 79/ 53-65-87
GSM : +373 60/ 04-34-04
E-mail: tehno_ms@mail.ru

Founded in 2004, the company is specializing in the sale of
machinery, agricultural equipment, tires, technical oils and
seeds. Official representative of YTO and Agromehanica
brands. We have a range of YTOMF - 454, 554, 904, LX804F
tractors for vineyards and orchards. We supply customized
loaders, tractors, corn and cereals combines of YTO models
with engines from 100 h/p. TEHNOSUPORT S.R.L. is the sole
importer and trader of trailed and hauled sprayers Agromecanica / Slovenia with tanks ranging from 100 liters to 3000
liters.
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TORNUM S.R.L.

TORNUM oferă soluţii complete pentru stocarea, uscarea,
răcirea, curăţarea şi gestionarea cerealelor. Vă aşteptăm la
standul Tornum pentru a vă prezenta ultimele noutăţi despre
uscarea, răcirea şi depozitarea cerealelor.
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TORNUM offers complete solutions for storing, drying, cooling, cleaning and management of grain. We are waiting you
at the TORNUM stand to present the latest news in this field.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, bir. 1303
MD 2004 Chișinău, Republica Moldova
tel. : +373 22/ 22-50-46; 21-00-56
fax : +373 22/ 87-16-59
e-mail: office@ucipifad.md
URL: www.ucipifad.md

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU
IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD

Obiectivul de bază al Programelor IFAD implementate în
Moldova este de a reduce sărăcia în zonele rurale prin crearea unor condiții favorabile pentru creșterea veniturilor celor
mai săraci membri ai societății rurale, oferind acces la piețe,
crearea de noi locuri de muncă și stimularea creșterii strategice a agriculturii în zonele rurale. Cele mai importante domenii de intervenție în cadrul programelor IFAD sunt: acordarea
de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului; dezvoltarea infrastructurii economice rurale prin acordarea de gran-
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str. Piscul Răchitei, nr.11, bir. 4, sector 3
031884 Bucureşti, România
Fax: +40 318/ 17-44-92
GSM : +40 72/ 886-76-86
E-mail: info@tornum.ro; ciprian@tornum.ro
URL: www.tornum.se

turi competitive, care urmează să fie investite în construcția
sau reabilitarea obiectelor infrastructurii publice; dezvoltarea
lanțurilor valorice agricole prin furnizarea de informații și de
sprijin financiar pentru dezvoltarea acestora; promovarea
tehnologiilor conservative și ecologice de lucrare a solului;
sporirea capacității de adaptare la schimbările climatice prin
adoptarea tehnologiilor moderne de către fermieri; oferirea
unei game largi de asistență tehnică (instruiri, consultanță).
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УРАЛХИМ ОХК, АО

ОХК УРАЛХИМ, una dintre cele mai mari companii de pe
piața fertilizanților din Federația Rusă, CSI și Europa de Est,
este singura din lume, al cărei portofoliu include produse
chimice de fabricație proprie: nitrat de potasiu, azotat de
calciu concentrat, fosfat monoamoniu solubil în apă, fosfat
monopotasic și NPK cu micronutrienți, toate. УРАЛХИМ folosește propriile materii prime chimic și ecologic pure, care
respectă standardele de calitate mondiale.
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URALHIM is one of the largest companies in the mineral
fertilizer market in the Russian Federation, the CIS and Eastern Europe, and the only one in the world whose product
portfolio includes potassium nitrate produced at its own enterprises, concentrated calcium nitrate, water soluble monoammonium phosphate, monosodium phosphate and NPK
with trace elements. URALCHEM uses in production its own
chemically and environmentally friendly raw materials that
meet international quality standards

str. A. Mateevici, 81/2,
com. Stăuceni, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel:( 022) 60-59-49
Fax: (022) 60-59-50
e-mail: vadalex.agro@gmail.com; vadalextehno@gmail.com
site: www.vadalex.md

VADALEX-AGRO S.R.L.

VADALEX-AGRO propune: seminţe profesionale de culturi
de câmp și legume de calitate înaltă de la companii renumite: Syngenta, Corteva, Dekalb, Vilmorin, Enza Zaden, Seminis.
Mijloace de protecție a plantelor și fertilizanţi de la Syngenta,
БASF, Corteva, Аgropak, AICL, Vitafer.
VADALEX-AGRO este dealer oficial al companiei cu renume
mondial New Нolland Agriculture şi reprezentantul oficial
în Moldova al companiilor: Agrisem, Arrizza, Kongskilde, Berthoud, Sfoggia, Nobili, Rauch etc.

MOLDAGROTECH 2018

123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2
Тел./факс: (495) 721-89-89
Факс: (495) 721-85-85
E-mail: marketing@uralchem.com
www.uralchem.ru

VADALEX-AGRO offers: professional seeds of field crops
and high quality vegetables from famous companies like
Syngenta, Corteva, Dekalb, Vilmorin, Enza Zaden, Seminis.
Plant protection products and fertilizers from Syngenta,
БASF, Corteva, Аgropak, AICL, Vitafer.
VADALEX-AGRO is the official dealer of the globally renowned company New Нolland Agriculture and the official
representative in Moldova of Agrisem, Arrizza, Kongskilde,
Berthoud, Sfoggia, Nobili, Rauch, etc.
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VIGNETINOX

Marca VIGNETINOX operează din 1979 în viticultură și pomicultură, si este prima în Italia care a brevetat un sistem de
cultivare ”industrială”, gândit pentru a îmbunătăţi modul de
lucru în câmp și de a reduce orele de muncă necesare întreţinerii si gestionării podgoriei. Vignetinox reprezintă astăzi
o marcă de referinţă în Europa, datorită complexităţii și varietăţii gamei sale de produse. O gamă care se reînnoiește
și se dezvoltă în mod constant în colaborare cu agronomi,
enologi și cu înșiși clienţii în scopul de a găsi soluţii optime
pentru fiecare necesitate specifică.
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VIGNETINOX has been operating in viticulture and fruit
growing since 1979, and is the first in Italy to patent an “industrial” cultivation system, designed to improve the field work
and reduce the working hours, required for the maintenance
and management of a vineyard. Vignetinox is today a reference mark in Europe due to the complexity and variety of its
product range. A range that renews and grows constantly in
collaboration with agronomists, enologists and customers, in
order to find optimal solutions for each specific need.

str. Calea Orheiului 115/1,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: 068 68 35 20
Tel.: 022 87 65 66
e-mail: vitalitifruct@mail.ru

VITALITIFRUCT-GRUP S.R.L.

Proiectare și implementare livezi superintensive, instalare
sisteme cu plasă antigrindină, instalare sisteme cu folie antiploaie, instalare sisteme de irigare prin picurare și aspersie,
săpăre și hidroizolare bazine de acumulare a apei, comercializare utilaj agricol (tractoare, freze, cositoare, stropitori).
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Via Trieste, 93
33080 Fiume Veneto, Italy
URL: www.vignetinox.com
GSM : +373 69/ 145-099
(reprezentantul companiei în Republica Moldova)
E-mail: pro.anatol@gmail.com

Design and implementation of superintensive orchards, installation of anti-hail and antifreeze systems, installation of
drip and sprinkling irrigation systems, digging and waterproofing of water accumulation pools, trade in agricultural
equipment (tractors, mills, mowers, sprinklers).
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I.M. VOSHOD-AGROTEHNICA S.R.L.

Compania VOSHOD-AGROTEHNICA este distribuitor oficial
al grupului de producție КОРСУНЬ, Ucraina, care produce
mașini agricole de cultivare a solului. Din 2018 este dealerul oficial al companiei Bellota Agrisolutions (Spania), care
produce componente și piese de schimb pentru mașini de
lucrat solul pentru piața mondială (mai mult de 8000 de denumiri pentru 120 de țări).
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VOSHOD-AGROTEHNICA is the official distributor of the
production group “Korsun” Ukraine, which manufactures agricultural tillage equipment. Since 2018, it is the official dealer of the company Bellota Agrisolutions (Spain), manufacturer of components and spare parts for tillage equipment for
the world market (more than 8,000 different items for 120
countries of the world).

str. Uzinelor 104 (în incinta magazinului DICON)
Cjișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 761 763
GSM: +373 69 16 17 12, +373 69 02 91 12, +373 69 10 16 79
E-mail: vsc.unitech@gmail.com, mectehcomplet@gmail.com

VSC UNITECH S.R.L.

Avem în stoc:
Rulmenți-FKL, URB - distribuitor autorizat SKF, INA, FAG, TNTSNR, KOYO, TIMKEN...
Curele de transmisie agro și industriale - GATES, OPTIBELT,
MITSUBOSHI, SKF...
Etanșări - SKF,FREUDENBERG ( SIMRIT, CORTECO)
Benzi transportoare - CONTINENTAL-ContiTech și elemente
de îmbinare FLEXCO
Elemente pneumatice NORGREN
Distribuim produsele companiilor:
UNIOR-TEPID România - scule profesionale (sculeserioase.
ro)
RULEXIM România – servicii de aliniere, purificare a uleiului
(rulexcim.ro)
ULTRAFILTER România - compresoare GARDEN DENVER,
filtre DONALDSON

We have in stock:
Bearings FKL, URB - authorized distributor SKF, INA, FAG,
TNT-SNR, KOYO, TIMKEN.
Agro and industrial transmission belts - GATES, OPTIBELT,
MITSUBOSHI, SKF Seals - SKF, FREUDENBERG (SIMRIT,
CORTECO)
Conveyor belts - CONTINENTAL-ContiTech and FLEXCO fasteners
Pneumatic elements NORGREN
We distribute the products of the companies:
UNIOR-TEPID Romania - professional tools (sculeserioase.ro)
RULEXIM Romania - alignment and oil purification services
(rulexcim.ro)
ULTRAFILTER Romania - GARDEN DENVER compressors,
DONALDSON filters
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bd. Moscova 14
Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: 022 32 13 55
e-mail: costagro-teh@mail.ru
GSM: 079 851 432; 079 851 433
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GRAIN CAPITAL, GC EQUIPMENT
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Mini elevator «VONAS» S.R.L. (Republic of Moldova)

Grain elevator «Bychachagrohlebprom» S.R.L. (Ukraine)

De peste 25 de ani compania este lider pe piața din Ucraina
în domeniul producerii și furnizării soluțiilor pentru depozitarea și prelucrarea cerealelor, aplicând cele mai recente
tehnologii.
Producem:
Echipamente de transportat: transportoare cu bandă deschisă: 50-3000 t / h; transportoare cu bandă închisă: 50 - 2000
t / h; transportoare cu raclete: 50-600 t / h; nori 20-1000 t /
h; transportoare elicoidale cu dispozitiv de curățare: 50-250
t / h.
Echipamente de aspirație: dulapuri de filtrare: 5000-7000
m3 / oră; filtre-cicloane: 100-60000 m3 / h; filtre locale: 8009600 m3 / h; filtru-casetă cu furtun: 4000-72000 m3 / h.
Structuri metalice și echipamente de gravitație.
Compania noastră este distribuitor oficial pentru furnizarea
de silozuri produse de compania Symaga, S.A. (Spania) și
echipamente de uscare a cerealelor Bonfanti (Italia).

For more than 25 years, we have been implementing leading-edge technologies in manufacture and supplying of
grain processing and storage equipment and services.
We manufacture:
• Processing and technological systems: bucket elevators:
100-500 t/h; open and enclosed belt conveyors: 50-2000
t/h; drag conveyors: 50-500 t/h; sweep augers: 50-250 t/h.
• Aspiration Equipment: filter boxes: 5000-12500 m3/h;
cylindrical sleeve filters: 100-50000 m3/h; spot filters: 8009600 m3/h.
• Metal constructions and gravity flow equipment.
“Grain Capital” Group of Companies is an official distributor
of Symaga, S.A (Spain) grain storage silos and Bonfanti (Italy)
grain drying equipment.

Polígono de Morea Norte 2 C, 31191
Beriáin, Navarra, España
Tel.: +34 948 368 301
Tel.: +40 751 402 559
E-mail: contact@zucami.com
E-mail: m.saftoiu@ zucami.com
www. zucami.com

ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT

Profesionalism. Consiliere. Garanție. Servicii.
- Sisteme de baterii standard european exploatare găini ouătoare
- Sisteme de baterii creștere puicuțe
- Sisteme de volieră multi-etaj exploatare găini ouătoare
- Sisteme de baterii exploatare prepelițe
- Sisteme de baterii exploatare pui de carne
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Группа компаний «Зерновая Столица» /
Group of company «Grain Capital»
65096, Украина, Одесса, ул. Балтская дорога, 76,
+38 (048) 786-83-00, +38(067) 558-58-37
info@zeo.ua, www.zeo.ua

Professionalism. Consulting. Guarantee. Services.
- Battery systems (European standards) handling laying hens.
- Battery systems for raising chickens
- Multi-storey nursing systems for laying hens
- Battery systems for handling quails
- Battery systems for broiler chickens
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str. Constantin Tănase 9, bir. 512, mun. Chișinău
Tel: 022 - 222-479, 222-465
Tel/Fax.: 022 - 244-469
E-mail: capmu@capmu.md
Web: www.capmu.md

PROIECTUL „AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN
MOLDOVA” (MAC-P)
UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, FINANȚATE DE BANCA MONDIALĂ

MOLDOVA AGRICULTURAL COMPETITIVENESS PROJECT
The objective of Moldova Agricultural Competitiveness Project is to enhance the competitiveness of the agro-food sector by supporting the modernization of the food safety management system, facilitating market access for farmers, and
mainstreaming agro-environmental and sustainable land
management practices.
The investment grants program „Enhancing Market Access
Potential” supports association of agricultural producers
operating in the horticultural or livestock sectors (collection
and processing of honey/milk) into producer groups. A grant
shall not exceed 50% of the eligible investment, with a ceiling of $US 350 thousand per productive partnership.
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PROIECTUL „AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA”
(MAC-P)
Obiectivul Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”
(MAC-P) vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al Republicii Moldova prin susținerea modernizării
sistemului de management al siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea
practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor.
Programul de granturi investiționale „Facilitarea accesului la
piețele de desfacere”, implementat în cadrul proiectului, susține asocierea producătorilor agricoli activi în sectorul horticol şi zootehnic (colectare şi procesare lapte/miere de albini)
în grupuri de producători. Valoarea maximă a unui grant este
de 350 mii dolari SUA per grup de producători, dar nu mai
mult de 50% din valoarea investiţiei eligibile.
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bd. Moscova 16
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 321-333
GSM: +373 69/ 10-57-55

str. Petru Rareș 62
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +373 22 238 111
GSM: +373 68 53 33 21
e-mail: agronova.unic@gmail.com
www.agronova.md
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Compania AGROEXIM este distribuitor exclusiv pe teritoriul
Republicii Moldova al companiei germane Norika (NordringKartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH Groß Lüsewitz),
companie infiițată acum 28 ani, a cărei activitate principală
constituie selectia, producerea și comercializarea cartofilor
de sămânță, precum și a cartofilor alimentari.
In perioada 2006-1018, în Republica Moldova au fost testate
și omologate 16 soiuri de cartofi, printre care, extratimpurii
- Solist și Magda, Osiris, medii-timpurii-Allegria, Cristelle, Damaris, Galla și tarzii: Delphine, Estrelle. În perspectivă vor
fi testate soiuri noi precum: Baltic Rose, Wega, Alora, Paroli,
Mont Blan și altele.
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AGROEXIM is the exclusive representative of the German company Norika (Nordring-Kartoffelzucht-und Vermehrungs-GmbH Groß Lüsewitz), a company founded 28
years ago, whose main activity is the selection, production
and marketing of seed potatoes, as well as food potatoes.
In the period 2006-1018, 16 potato varieties were tested
and approved in the Republic of Moldova, including Solist
and Magda, Osiris, Early Middle-Allegria, Cristelle, Damaris,
Galla and Late: Delphine, Estrelle. In the future, new varieties
such as Baltic Rose, Wega, Alora, Paroli, Mont Blanc and others will be tested.

AGRONOVA UNIC S.R.L.

Importator și distribuitor de inputuri agricole, echipamente
pentru sere și solarii, accesorii pentru sisteme de irigare, substrat de turbă.
Oferim fermierilor produse și servicii de cea mai înaltă calitate, adaptate condițiilor și necesităților din țara noastră, la
toate etapele:
- Consultanță profesional în legumicultură.
- Diversitatea ofertei – oferim o gamă largă de inputuri profesionale pentru legumicultori, dar și produse hobby.
- Testare prealabilă - toate tehnologiile și produsele noi pe
care le introducem pe piața din Republica Moldova sunt analizate și testate.

Importer and distributor of agricultural inputs, equipment
for greenhouses and solariums, accessories for irrigation systems, peat substrate.
We offer farmers the highest quality products and services,
adapted to the conditions and needs of our country, at all
stages:
Professional consultancy in vegetable growing.
Variety of offer - we offer a wide range of professional inputs
for vegetable growers, but also hobby products.
Pre-Testing - All new technologies and products we introduce on the Moldovan market are analyzed and tested.
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AGROEXIM
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ул. Ровенская, 76 а, м. Луцк
43020 Волынская обл., Украина
Тел.: +38 050-54-54-905
Teл.: +38 095 888-48-19
+38 033 29-47-30

+38 033 29-47-20
+38 033 29-47-10
alfainterplast@ukr.net

ООО «АЛФАИНТЕРПЛАСТ» /
ALFAINTERPLAST LTD.
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- cutii pentru fructe de pădure;
- cutii pentru pâine și produse de panificație;
- Cutii pentru legume și fructe
- cutii pentru carne și mezeluri;
- cutii pentru bere, băuturi nealcoolice și alcoolice;
- pentru lapte și altele.
Avantajele noastre: calitate, fiabilitate, preț avantajos, 100%
reciclabilitate.
Produsele sunt certificate, inofensive pentru dvs. și mediul
înconjurător, deoarece sunt fabricate din materii prime și respectă standardele de mediu.
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E-mail: info@movca.org
Telefon: +373 78 22 88 77
Facebook: fb.com/movca.md

ALIANȚA LANȚULUI VALORIC ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
DIN MOLDOVA (MOVCA)

The company “Alfainterplast” was founded in 1994, founder
Mapro Ltd., MAPRO spol. s.r.o., Czech Republic, site www.
alfainterplast.zakupka.com.
The main activity of the company is the manufacture and sale
of products from polyethylene, such as:
- boxes for berries;
- boxes for bread and bakery products;
- boxes for vegetables and fruits;
- boxes for meat, meat products and sausages;
- boxes for beer, non-alcoholic beverages and distilled beverages;
- boxes for milk and others.
Our advantages: good quality, reliability, good price, 100%
recycling ability after use.
The products are certified, safe for you and the environment,
since they are made from raw materials that meet environmental standards.

Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova
(MOVCA) este o organizație non-guvernamentală, bazată pe
membri, care pledează pentru Agricultura Ecologică și produse agroalimentare ecologice. Membrii ei: fermieri, procesatori, distribuitori, importatori, exportatori, consultanți, vânzători, consumatori etc.
Membrii MOVCA colaborează prin crearea rețelelor, reprezentanțelor și inițiativelor pentru susținerea și promovarea
practicilor de cultivare ecologică, precum și diseminarea informațiilor despre mediul pozitiv și atributele nutriționale benefice ale produselor ecologice consumatorilor, mass-mediei și factorilor de decizie.
Pentru mai multe informații despre MOVCA sau cum puteți
deveni membru, accesați movca.md și urmăriți-ne pe fb.
com/movca.md.

Moldovan Organic Value Chain Alliance (MOVCA) is a
non-governmental, member-based organization that advocates Organic Farming and Organic Food. Its members are
farmers, processors, distributors, importers, exporters, consultants, sellers, consumers etc.
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Compania ALFAINTERPLAST a fost fondată în 1994, fondatorul - Mapro Ltd., MAPRO spol. s.r.o., Republica Cehă, site-ul:
www.alfainterplast.zakupka.com
Principalele activități ale companiei sunt producția și vânzarea de produse din polietilenă, cum ar fi:

str. Bănulescu-Bodoni, 59 (ASEM),
bloc F, bir. 011
MD-2005 Chișinău
Republica Moldova
Site: movca.md

MOVCA members work together to create networks, representations and initiatives to support and promote organic
cultivation practices and disseminate information about the
positive environment and the beneficial nutritional attributes of organic products to consumers, the media and decision-makers.
For more information about MOVCA or how to become a
member, visit movca.md and follow us on fb.com/movca.md.
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BIOCAMARA S.R.L.
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MD 4646 s. Zăbriceni, r-mul Edineț
Republica Moldova
Tel.: (+373) 246 51 146
Fax.: (+373) 246 51 500
GSM.: (+373) 794 19 947 / 794 19 885
E-mail: biocamarazabriceni@gmail.com
Site: www.biocamara.md

BIOCĂMARA a fost înființat în anul 2011 pe lângă Mănăstirea
Zăbriceni din r. Edineț. Producem o gamă largă de plante și
amestecuri din ele certificate ecologic. Totodată, propunem
clienților noștri și o gamă variată de miere și amestecuri din
aceasta precum: miere cu mentă, miere cu nuci, miere cu
ghimbir, miere cu propolis și scorțișoară ș.a.
Deținem un magazin on-line, facem livrări în mun. Chișinău
și Bălți.
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BIOCĂMARA was established in 2011 next to the Zăbriceni
Monastery in Edinet. We produce a wide range of plants and
mixtures from themof plants, environmentally certified. At
the same time, we offer our clients a wide range of honey
and blends such as: honey with mint, honey with nuts, honey
with ginger, honey with propolis and cinnamon, etc.
We have an online store. We make deliveries in Chisinau and
Balti.

ALIANȚA LANȚULUI VALORIC ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ DIN MOLDOVA (MOVCA)

CONSULT LC S.R.L.
bd. Grigore Vieru 9, bir. 422
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 12-68-27
GSM : +373 79/ 61-04-00
E-mail: ludmila_castravet@gmail.com
URL : www.sebinka.com

Servicii de consultanţă în domeniul managementului strategic, implementarea sistemelor de management al calităţii
conform standardelor ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000.
Consultanţă privind procesarea horticolă. Uscarea fructelor
şi legumelor.
Marca comercială SEBINKA, “Delicii de la bunica...!“
www.sebinka.com

Consulting services on strategic management. Implementation of quality management systems according to ISO 9001,
ISO 22000, FSSC 22000. Advice on processing fruits and
vegetables. Drying fruits and vegetables.
Trade mark SEBINKA – From Grandma. With Love...!
www.sebinka.com

FARMER 2018

ALIANȚA LANȚULUI VALORIC ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ DIN MOLDOVA (MOVCA)
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MICU&CO S.R.L.
s. Olișcani, r-nul Șoldănești, Republica Moldova
Dealer tractoare ХТА Слобожанец, mulcher Valentini
E-mail: agrointelmd@gmail.com, ebiomicu@gmail.com
Site: www.agrointel.md, www.ebio.md
Telefon: 078 630 505, 079 988 488
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MICU&CO este axată pe producerea agricolă ecologică,
gestionând o suprafață de 287 ha, crește floarea soarelui,
porumb, spelta, hrișcă, ovăz, grâu, mazăre, precum și nuci
și prune, toate în conformitate cu regulamentul european
834/2007.
Deținem de tot utilajul necesar cultivării producției ecologice, spații de depozitare, linie pentru procesare mecanizata
a nucii.
În 2018 am participat la cea mai mare expoziție internațională de produse ecologice din Nürnberg – „BioFach” și avem
contacte cu potențiali clienți din Germania, Austria și Japonia.
Din 2018 MICU&CO este dealer de tractoare ХТА
Слобожанец în Republica Moldova. Mulcer Valentini pentru
defrișare de livezi.
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MICU & CO is focused on organic farming, managing an
area of 287 ha, growing sunflower, corn, spelta, buckwheat,
oats, wheat, peas as well as nuts and plums, all in accordance
with European regulation 834/2007.
We have all the equipment necessary for the cultivation of
organic production, storage facilities, a mechanized processing line for nuts.
In 2018 we participated in the largest international exhibition
of organic products in Nuremberg - BioFach - and we have
contacts with potential customers from Germany, Austria
and Japan.
Since 2018, MICU & CO is a dealer of HTA Sloboganec tractors in the Republic of Moldova and Mulcer Valentini machines for the deforestation of orchards.

ALIANȚA LANȚULUI VALORIC ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ DIN MOLDOVA (MOVCA)

GȚ YGRICK-GROUP
str. Cotovschi 84
MD-4214 s. Carahasani, r-nul Ștefan-Vodă, Republica Moldova
GSM: +373 692 51 191 / +373 609 15 999
www.biantti.md
biantti.md@gmail.com

YGRICK-GROUP este o afacere de familie, produce și comercializa produse cu valoare nutritivă înaltă. La moment
compania deține peste 25 ha de plantații multianuale - nuci,
migdale și cătină albă, crescute în sistem ecologic.
În anul 2017 compania a lansat brandul BIANTTI – produse
cultivate 100% ecologic, o alternativă sănătoasă la stilul modern de alimentație. BIANTTI readuce natura în viața oamenilor, fiind numele produselor naturale, ecologice, sănătoase.
Biantti reunește o serie de produse care iți pot fi alături la
micul dejun, prânz sau cină: de la nuci, migdale, fulgi de migdale, la ceaiuri, semințe, făinuri, uleiuri presate la rece, fructe
și legume deshidratate.

YGRICK-GROUP is a family business, producing and marketing highly nutritional products.
At present, the company owns over 25 ha of multiannual
plantations - walnuts, almonds and white sea buckthorn,
grown in an ecological environment.
In 2017, the company launched the BIANTTI brand - 100%
ecologically grown products, a healthy alternative to the
modern food style. BIANTTI brings nature back into people’s
lives, being the name of natural, healthy, organic products.
Biantti brings together a range of products that can accompany you at breakfast, lunch or dinner: nuts, almonds, almond flakes, teas, seeds, ground seeds, cold pressed oils,
dehydrated fruits and vegetables.
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Altiad, 17 rue de la Banque Paris 75002 France
e-mail : contact@altiad.com
Sites: agrobourse.com; altiad.com
Telephone: +33 (0)1 45 63 07 00
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Agrobourse 360 este o piață digitală interactivă care leagă
participanții la ciclul agricol din întreaga lume.
Fiind o parte de încredere într-o tranzacție, ea dematerializează, simplifică interacțiunea, crește viteza și securitatea
tranzacțiilor și, de asemenea, structurează întreaga piață.
Ca organizator al pieței, Agrobourse 360 creează economii
pentru toți membrii lanțului datorită economiei de scară și,
prin urmare, garantează cele mai corecte prețuri.
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AMG-AGROSELECT COMERȚ S.R.L.

Agrobourse 360 is a digital interactive marketplace linking
agricultural cycle participants around the world.
Being a trusted party in a transaction, it dematerializes, simplifies interaction, increases the speed and security of transactions, and also structures the entire market as such.
As an organizer of the market, Agrobourse 360 creates savings for all chain members due to the economies of scale of
transactions and, therefore, guarantees the most fair prices.

Centrul de Cercetări Ştiinţifice Agroselect Semences activează cu succes pe piaţa de produse agricole în domeniul selecţiei, cultivării şi prelucrării seminţelor de floarea soarelui,
în conformitatea cu standardele europene.
Agroselect Semences face parte din grupul companiilor
AMG Holding, fiind prima instituţie privată din Republica
Moldova care activează în acest domeniu. Agroselect Semences a obţinut hibrizi de floarea soarelui de o calitate înaltă, rezistenţi la factori nocivi: seceta, boli etc.
Аgroselect Semences este o companie care evoluează dinamic, unde au fost conservate tradiţiile şi unde lucrează un
personal de calificare înaltă, datorită cărui fapt activitatea
acesteia este eficientă şi stabilă.
Calitatea mai presus de preț.

Agroselect Semences Research and Development Center
has been successfully operating in the agricultural product
market. The main area of our company’s activity is selection,
cultivating, and processing sunflower seeds in conformity to
the European standards.
Agroselect Semences is a part of AMG Holding group of
companies. It should be mentioned that Agroselect Semences is the first private institution in the Republic of Moldova to
work in this field. Agroselect Semences has obtained high
quality sunflower hybrids, resistant to destructive factors,
such as drought and various plant diseases.
IAgroselect Semences is a dynamic developing company
with strong traditions and employing highly qualified staff,
which makes its work effective and stable.
Quality is above the price.
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ALTIAD

str. Mihai Viteazul 11
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 82-99-59
Fax: +373 22/ 82-99-59
E-mail: agroselectoffice@agroselect.md
URL: www.agroselect.md
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AO-SEMINȚE S.R.L.
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AO-Semințe - distribuitor oficial în Republica Moldova al
companiei internaționale SAKATA VEGETABLES. Scopul nostru primordial este de a promova produse ce oferă rezultate
și se caracterizează prin: calitate, eficiență, preț accesibil, aspect, rentabilitate. Oferim hibrizi de calitate înaltă care îmbrățișează orice cultură: varză (Elisa F1, Grandslam F1, Marloo F1); tomate (Michele F1, Gyongyi F1, Pink Paradise F1);
dovlecel (Aral F1, Pleiades F1); pepene verde (Crimstar F1,
Crimson Ruby F1, Fire Ball F1), ș.a.
Succesul Dumneavoastră este și succesul nostru!
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AO-Semințe (Seeds) is the official distributor in the Republic
of Moldova of the international company SAKATA VEGETABLES. Our primary goal is to promote products that deliver
results and are characterized by: quality, efficiency, affordability, appearance, cost-effectiveness. We offer high quality
hybrids that embrace any culture: cabbage (Elisa F1, Grandslam F1, Marloo F1); tomato (Michele F1, Gyongyi F1, Pink
Paradise F1); zucchini (Aral F1, Pleiades F1); watermelon
(Crimstar F1, Crimson Ruby F1, Fire Ball F1), etc.
Your success is our success!

str. Gh. Codreanu 77/1
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69/ 79-35-73
GSM: + 373 79/ 79-35-73
GSM: +373 69/ 31-95-70

GSM: +373 78/ 31-95-70
E-mail: sofora.md@mail.ru;
apinord@mail.ru
URL: www.apinord.md

APINORD S.R.L.

APINORD a fost fondată în 2013, începându-și activitatea
cu producerea de stupi și rame pentru albine. La început
am produs stupi orizontali, mai târziu - stupi multietajați. În
2015, am început să fabricăm produse noi pentru apicultură: diafragme, inclusiv cu plastic spumat, rame pentru regină,
hrănitoare de lemn și pe rame, cutii pentru transportarea albinelor.
În 2016 am început să confecționăm haine pentru apicultori,
dar și alte produse: cămăși și combinezoane apicole, măști
și pălării apicole, pânză anticondens și perne pentru stupi. În
prezent, APINORD este cel mai mare producător de echipamente pentru apicultură în Moldova.

APINORD was founded in 2013, starting its activity with the
manufacture of bee hives and hive frames. At first, the horizontal hives were produced; later, we started manufacturing
multistorey hives. In 2015, we began to produce new beekeeping products: diaphragms, including with plastic foam,
queen frames, wooden feeders, boxes for bees transportation.
In 2016 we started making clothes for beekeepers and other products; apiarian shirts, masks, hats, overalls, hardware
cloth, and honeycomb pillows. At present, APINORD is the
largest manufacturer of beekeeping equipment in Moldova. We work with most of beekeeping shops throughout the
country.
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str. Armenească, 100, Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +373 22 22 01 46
Gsm: 069 264 968; 068 186 557; 069 632 199; 069 958 457
Email: daniela.olarumd@gmail.com
Site: aoseminte.md
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APITECHNO
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APITECHNO oferă apicultorilor toată gama de echipamente
și utilaje apicole necesare dezvoltării și întreținerii unei stupine. Oferim garanție echipamentelor vândute. De asemenea,
oferim consultații și sprijin pentru accesarea programelor cu
grant și subvenții pentru dezvoltarea afacerii în apicultură.
Distribuitor oficial la cea mai variată gamă de echipamente
și utilaj apicol de la cei mai recunoscuți producători din lume
(Lyson Polonia, Konigin Ungaria, Lega Italia, Logar Slovenia,
Apitotal Romania, X-nox Mexico, Tomas Apiculture Franta,
Swenty Danemarca, Nicot Franta, Anel Grecia).
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APITECHNO offers beekeepers the entire range of apicultural equipment, needed to develop and maintain an apiary. We offer warranty on the equipment sold. We also offer
consultations and support for accessing grant programs and
subsidies for business development in beekeeping. Official
distributor to the widest array of beekeeping equipment
from the world’s most renowned manufacturers (Lyson Poland, Konigin Hungary, Lega Italia, Logar Slovenia, Apitotal
Romania, X-nox Mexico, Tomas Apiculture France, Swenty
Denmark, Nicot France , Anel Greece).

str. Dacilor 38
or. Durlești, mun. Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 16-94-93
E-mail : angelisargentum@mail.ru

ARGENTUM ANGELIS S.R.L.

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

Founded in 2006, ARGENTUM ANGELIS has been working
on the Moldovan market for 12 years. We are importers and
distributors of Italian products: panetone (“Easter cake”), coffee beans “Lollo caffe” (in 1kg packages), Kaffettera natural
ground coffee (in 200g iron boxes), olive oil, a vast assortment of pasta (macaroni), assorted Italian cheeses, tomato
paste and other.
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str. Vasile Alecsandri 109,
Chișinău, Republica Moldova
Tel.:+022 213 229
email: apitechno@gmail.com
www.apitechno.md

173

060 814 814; 068 879 299
manager.artizana@gmail.com
artizana.factory@gmail.com

Chișinău, Republica Moldova
GSM: 060 99 64 21

ARTIZANA FACTORY S.R.L.

AUZEAC DENIS
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ARTIZANA FACTORY is one of the leading companies in the
Moldovan fur industry.
From a small family workshop to a multifunctional complex
for the processing and sewing of fur products, 100 years
have already passed. Our strategy is to combine many years
of work experience with modern technologies and the permanent work to improve the quality of production. Thanks
to these efforts, the company manufactures a wide range of
fur products:
- carpets;
- slippers;
- rucksacks;
- jackets;
- bags;
- hats;
- various fur accessories.

Compania activează de șase ani pe piața din Republica
Moldova, produce puieți de:
- zmeură – peste 20 de soiuri roditoare, rezistente la îngheț și
secetă, cu o productivitate de 10 – 12 tone la ha, cu pomușoare dulci, mari, rezistente la transportare (export)
- mure
- coacăză roșie și neagră
- puieți de nuci altoiți de 2 ani.

The company has been active for six years on the Moldovan
market, producing seedlings of:
- raspberries - over 20 fruiting, frost-resistant and drought-resistant varieties with a productivity of 10 to 12 tonnes per
hectare, with sweet, large, resistant to transport berries (export)
- blackberries
- red and black currant
- nuts seedlings grafted for 2 years.
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ARTIZANA FACTORY este una din întreprinderile de frunte
ale industriei prelucrătoare de blănuri din Republica Moldova.
De la un mic atelier casnic până la un complex multifuncțional de prelucrare și coasere a articolelor din blănuri au trecut
deja 100 de ani. Strategia noastră constă în combinarea experienței de muncă de mulți ani cu tehnologiile contemporane și tendința de a îmbunătăți calitatea producției. Datorită
acestui lucru, compania produce articole variate din blănuri:
- covoare;
- ciupici;
- rucsacuri;
- veste;
- genți;
- căciuli;
- diverse accesorii de blană.
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B.E.G.-ECOM S.R.L.

Distribuitor oficial şi exclusiv de ceaiuri AHMAD. Ceaiul englezesc AHMAD a cucerit inimile milioanelor de admiratori
din multe ţări, face parte din grupul celor trei lideri pe piaţa
de ceai din Moldova. E şi firesc, pentru că ceaiul AHMAD se
bucură de succes acolo, unde oamenii apreciază gustul rafinat al ceaiului englezesc.
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Official exclusive distributor of AHMAD tea. English “Ahmad”
tea has won the hearts of millions all over the world and it is
one of the three best sold tea brands on the tea market of
Moldova. Success accompanies AHMAD wherever there are
people who can appreciate the real taste of English tea.

Tel.: +373 22/ 793966
GSM: +373 69/ 801-776
E-mail: bacifera@mail.com
URL: www.bacifera.md

AO ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE BACIFERA

AO BACIFERA a fost înregistrată în februarie anul 2010, este
o organizaţie care promovează interesele producătorilor de
pomuşoare, presetază servicii reprezentând membrii săi în
reţiaua organizaţiilor publice, organele de Stat, organizaţiișe
public administrative; promovează politica de producere a
pomuşoarelor;
Acordă susţinere consultativă în activităţile economice la
producerea şi comercializarea pomuşoarelor;
Participă la crearea şi promovarea legilor, la dezvoltarea economică a programelor de producere şi realizarea pomuşoarelor.
Organizează şi participă la seminare de instruire, expoziţii,
târguri etc.

Registered in February 2010. Promotes the interests of berries producers, provides services representing members in
public organizations, state bodies; promotes the cultivation
of berries;
Provides consultative support in economic activities - cultivation and marketing of berries;
Participates in the creation and promotion of laws, in the
development of programs dedicated to the cultivation and
marketing of berries.
Organizes and participates in training seminars, exhibitions,
fairs, etc.
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bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 64, bir. 31
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-77-29; 27-93-04
Fax : +373 22/ 27-77-29
GSM : +373 69/ 53-99-00
e-mail : begecom2@gmail.com
URL : www.ahmadtea.md
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G.Ţ. MALAI VALERIAN
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s. Negureni, r-nul Telenești, Republica Moldova
tel.: 060738632; 079597231

Gospodăria a fost înfiinţată în anul 1999, produce atât material săditor de coacăz negru, roșu și alb, agriș, josta, zmeur,
mur, corn, căpșun, cât și fructe proaspete de sezon.
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The household was established in 1999 and produces black,
red and white currant seedlings, yellow beans, josta, raspberry, horseradish, strawberries, but also fresh fruit.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE BACIFERA

G.Ț. NEBOISEA IVAN
Or. Ialoveni, Republica Moldova
tel. 069160774

Produce fructe proaspete de căpşun și zmeur remontant și
material săditor.
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ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE BACIFERA

Fresh strawberries and rampant raspberries, as well as planting material.
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G.Ţ. ŞVEŢ EVGHENII
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s. Sadovoe, Bălţi, Republica Moldova
tel.: 079427015

Gospodărie înfiinţată în anul 2008, produce material săditor de pomi fructiferi în cantități mari. De asemenea, produce fructe, precum și material săditor de arbuști fructiferi și
căpșun.
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The household, established in 2008, produces seedlings of
fruit trees in big amounts. Also grows fruits, as well as seedlings of fruit and strawberry shrubs.

P-ța Nicolae Bălcescu nr. 4, Ap. 4, Timișoara, România
Telefon: +40 (0) 256 210946
Fax: +40 (0) 256 223349
E-mail: office@bentleyromania.ro
Website: www.bentleyindustry.ro, www.bentleyfarm.ro, www.inciner.ro, www.
gard-electric.ro, www.pasrefrom.ro

BENTLEY FARM S.R.L.

Incineratoare ecologice - IncinerPro® - pentru eliminarea
deșeurilor de origine animală din fermele zootehnice, abatoare și fabrici de preparate din carne
Soluții complete pentru fermele de creștere a bovinelor de
carne și lapte:
– Adăpare și hrănire (fronturi de furajare, hrănitori, silozuri,
adăpători)
– Cușete, saltele de odihnă, alei
– Sisteme de ventilație (ventilatoare, pereți cortină)
– Standuri de contenție fixe și mobile, cu acționare manuală
sau electro-hidraulică
– Garduri electrice
– Accesorii toaletare, reproducție, podotehnie, diagnostic
gestație
Identificarea animalelor:
– Crotalii vizuale și electronice pentru bovine, ovine, caprine,
suine
– Microcipuri implantabile pentru cai și animale de companie
– Cititoare R.F.I.D. pentru crotalii electronice și microcipuri

IncinerPro® - animal waste incinerators for environmental friendly disposal of animal waste from livestock farms,
slaughterhouses and meat processing units
Complete solutions for cattle (beef & dairy) farms:
– Drinking and feeding (self-locking yokes, feeders, silos,
drinkers)
– Cubicles, calf pens, resting mattresses, alleys
– Ventilation systems (fans, curtain walls)
– Professional cattle crushes (fixed or mobile, manually or
electro-hydraulic operated)
– Electric fences
– Grooming, breeding, hoof-trimming, pregnancy diagnostic
Animal identification:
– Visual and electronic ear tags for cattle, sheep, goats, pigs
– Implantable transponders for horses and pets
– R.F.I.D. readers for electronic ear tags and transponders
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ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE BACIFERA
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Î.M. BIENENHAUS S.R.L.

Compania BIENENHAUS a fost fondată în anul 1999, se ocupă cu procesarea şi exportul mierii de albine.
De asemenea, comercializează inventar şi utilaj apicol de
înaltă calitate.
Suntem distribuitori oficiali al companiei TOMASZ LYSON
din Polonia, care este unul dintre cei mai mari producător de
echipament pentru apicultură din Uniunea Europeană.
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BIENENHAUS company was founded in 1999, specializing in
the processing and export of bee honey.
It also markets high quality beekeeping equipment.
We are the official distributors of TOMASZ LYSON (Poland),
one of the largest manufacturers of beekeeping equipment
in the European Union.

c/p 14 MD-3100 Bălţi, Republica Moldova
Tel. : +373 231/ 4-26-42; 9-25-31
Fax : +373 231/ 4-25-64
GSM : +373 69/ 12-14-32
E-mail: floribel@mail.ru
URL : www.floribel.md

CODRU-NORD S.A. – FLORIBEL S.R.L.

CODRU-NORD - FLORIBEL se specializează în producerea şi
comercializarea plantelor decorative şi ornamentale, a arborilor de specii foioase şi conifere, trandafirilor. “Codru-Nord”
- “Floribel” se specializează în producerea şi comercializarea
plantelor decorative şi ornamentale, a arborilor de specii foioase şi conifere, trandafirilor.
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Mob.: 00 373 794 83 888
str. Independentei 22
MD-2060 Chișinău, Republica Moldova e-mail: info@honey.md,
http: www.honey.md, www.lyson.md
Теl.: 00 373 22 76 56 09
Fax: 00 373 22 76 49 84

CODRU-NORD - FLORIBEL specializes in the production and
sale of ornamental plants, deciduous and coniferous trees
and shrubs on domestic and international markets.
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COLOMAN NATALIA
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Reprezentăm principalii producători de conserve de pește „Доброфлот”, „Дальморепродукт”, „Мурманский
траловый флот” etc.
Produsele sunt fabricate exclusiv din materii prime proaspete. Avantajul incontestabil al acestor conserve de pește
este acela că sunt fabricate din pește de mare. Pescuitul se
desfășoară în largul mării. Acest lucru înseamnă că peștii din
conserve nu au fost hrăniți niciodată cu aditivi artificiali și cu
stimulatori de creștere, astfel încât au păstrat calitățile gustative și proprietățile benefice pentru sănătatea umană.
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We represent the leading manufacturers of canned
fish “Доброфлот”, “Дальморепродукт”, “Мурманский
траловый флот”, etc.
The products are made exclusively from fresh raw materials.
The undeniable advantage of these products is that they are
made from sea fish. Fishing is conducted in the open sea.
This means that this canned fish has been never fed with artificial additives and growth stimulants, so that it retained not
only the highest taste qualities, but also properties beneficial
to human health.

facebook: grupul Fromage
(Fabricat in Moldova)
GSM: +373 79 13 40 13
GSM: +373 79 04 17 64

CONCEPT FRANÇAIS

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

We present French cheeses made in Moldova, in Horodişte
village, Rezina district. The cheese is made by a French team,
according to traditional French recipes.
Fromage (made in Moldova) is a social, solidarity project
aimed at improving the living conditions of disadvantaged
families. Milk is bought at a fair price and is carefully controlled to give you the most qualitative cheese. Our cheeses
are environmentally friendly, with no chemicals; we only use
sea salt.
While tasting Fromage “made in Moldova”, you are not only
enjoying our products, but also supporting the disadvantaged rural population!
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s. Valea Perjei MD-7427
r-nul Taraclia, Republica Moldova
GSM : +373 68/ 43-99-77
E-mail: natasacol@rambler.ru
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CORAF S.R.L.

Compania produce pături matlasate, saltele, perne, seturi de
lenjerie, acoperiri pentru saltele din lână de oaie, silicon şi
alte umpluturi.
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Manufacture of quilts, mattresses, pillows, bed linens, coverlets, mattress cases in fleece, silicone and other fillers.

str. Bulgară 47
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: 022-24-46-72
fax: 022 27-72-33
Mob.: 078 83 30 58
e-mail: agro-diolsem@mail.ru
site: agro-diolsem.md

DIOLSEM S.R.L.

Compania DIOLSEM este specializată în prestarea serviciilor
producătorilor agricoli în domeniul livrării produselor de uz
fitosanitar, semințelor, mini inventarului şi altor accesorii pentru practicarea unei agriculturi moderne şi eficiente.
Analizând cererea clienților noștril fideli, la începutul anului
2015 compania DIOLSEM a lansat 2 branduri: TORFLAND
și FERTILUX.
Obiectivul nostru constă în sporirea calităţii produselor și
serviciilor oferite şi satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri. De
aceea, la baza obiectivului nostru stă motivaţia de a-i servi pe
clienţii noştri prompt, eficient şi profesionist.

DIOLSEM specializes in supplying to agricultural producers
plant protection products, seeds, mini-inventory and other
accessories for practicing modern and efficient agriculture.
Analyzing the demands of our loyal customers, at the beginning of 2015, DIOLSEM launched two brands: TORFLAND
and FERTILUX.
Our goal is to increase the quality of our products and services and satisfy our customers’ requirements. Therefore, at
the basis of our objective lies the motivation to serve our customers promptly, efficiently and professionally.
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str. Miciurin, 1, MD-6103
Ceadâr-Lunga, Republica Moldova
Tel. : +373 291/ 2-79-80
Fax : +373 291/ 2-79-80
GSM : +373 79/ 40-77-39
E-mail : coraf@rambler.ru
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EUROPROGRESS S.R.L.

Sere şi tehnologii moderne pentru culturi în seră:
- sere performante cu folie şi policarbonat
- sere cu fotovoltaice
- instalaţii şi echipamente pentru sere
- proiecte complete “Sere: producţie & procesare”.
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Greenhouses and technologies for greenhouse crops:
- Effective film and polycarbonate greenhouses
- Solar greenhouses
- Machinery and equipment for greenhouses
- Complete projects “Greenhouses: production and processing.”

str. Cahul, 19B
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 221570; 226554
Fax: +373 22/ 226554
GSM: +373 69/ 102623
E-mail: info@fermerplus.md
URL: www.fermerplus.md

FERMER PLUS

Compania importă și comercializează: semințe de legume,
îngrășăminte și produse de protecție a plantelor, folii pentru
sere și pentru mulcire, substrat de turbă, agrilă, sfoară din
polipropilenă, plasă-suport pentru legume și flori, produse
de protecție biologică și de polenizare a plantelor.
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GSM : +40 721/ 71-12-16
Fax : +40 336/ 40-18-32
E-mail: gabrierl.vlad@europrogress.it
URL : www.europrogress.it
Skype: gabriel.vlad.ro

Import and sale of vegetable seeds, fertilizers and plant protection products, greenhouse and mulch film, peat substrate,
agryl, polypropylene twine, mesh support for vegetables
and flowers, products for biological protection and pollination plants.
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FORTUS S.R.L.

Compania FORTUS este o companie diversificată care activează pe piaţa Republicii Moldova din anul 1992. Compania
vă oferă un produs modern care este absolut necesar în horticultură şi viticultură - stâlpi de spalier fabricate din beton
precomprimat în conformitate cu cea mai avansată tehnologie italiană pe linii de producţie automatizată.
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FORTUS is a diversified enterprise operating in the market
of the Republic of Moldova since 1992. We offer a modern product, indispensable in horticulture and viticulture, in
particular when laying intensive and super intensive gardens
- prestressed trellis poles, made by us according to the latest
Italian technology on automated lines.

str. A. Sciusev, 37, Chișinău,
Republica Moldova
Tel: 79 46 50 04

HIDROCHIM S.R.L.

Curățarea fântânilor cu ajutorul preparatului Javex Chin DX.
Sănătatea noastră depinde de apa pe care o folosim. Și pentru că în sat fântâna este unica sursă de apă, curățarea și dezinfectarea regulate este garanția obținerii apei fără bacterii,
viruși, fungi.
Preparatului Javex Chin DX este inofensiv pentru oameni și
mediu, nu necesită folosirea echipamentelor suplimentare,
acționează rapid (timp de 4 ore) și eficient, efectul se menține 6 luni, preț accesibil.

Cleaning fountains with Javex Chin DX.
Our health depends on the water we use. And because the
fountain in the village is the only source of water, regular
cleaning and disinfection is the guarantee of obtaining water
without bacteria, viruses, fungi.
Javex Chin DX is safe for humans and environment, does not
require the use of extra equipment, acts quickly (in 4 hours)
and effectively, the effect lasts for 6 months, affordable price.
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Republica Moldova, mun. Chișinău
com. Stăuceni, str. Industrială
tel.+373 22 22-45-60, tel (fax) + 373 22 23-79-94
GSM + 373 691 28731 / +373 696 50772 / + 373 609 78569
email: fortus-rm@inbox.ru
www.fortusconstruct.md
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INTER-OLIVA S.R.L.

Importator oficial și una dintre cele mai mari companii din
Moldova cu cel mai mare sortiment de măsline. Avem stabilite parteneriate cu cea mai mare fabrică din Spania și una
dintre cele mai renumite fabrici pentru calitatea măslinelor
din Grecia. De asemenea, sortimentul nostru include ulei de
măsline Extra Virgin din măsline selectate, cum ar fi Kalamata
și Koroneika, ceea ce îl face unul dintre cele mai delicioase
uleiuri de prima presă, cu cel mai bogat set de proprietăți
utile.
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Official importers, one of the largest in Moldova, with the
largest assortment of olives. We work in partnership with the
largest factory in Spain and one of the most titled plant for
the quality of olives in Greece. Also we have in our assortment
Extra Virgin olive oil from selected olives - such as Kalamata
and Koroneika - that makes it one of the most delicious freshly
pressed oils, with the richest useful properties.

str. Bucuriei 18/4O, Chișinău,
Mob.: 068 057 813
e-mail: craftmeat@outlook.com
www.craftmeat.md
facebook/craftmeat
Instagram/craftmeat

INTRANSLINA S.R.L.

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

CRAFT MEAT means fresh meat products crafted in small
volumes to preserve the highest quality! The products are
intended for the true gourmets! They are smoked in a unique
way using Smoked Barbecue technology - an American technology for 100% natural meat preparation. Smoking is done
in a special oven, only on oak wood! Thus, our products get
a very special taste!
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str. G. Cosbuc 3, of. 45, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 09 41 68
e-mail: volciocvanea@gmail.com
URL: www.olivamarket.md; www.gusto.md
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str. Sfatul Ţării 59
MD 2004, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel.: 022 21 00 49
Fax: 022 21 00 67
Mob.: 0691 49 757
E-mail: lg.moldova@limagrain.com
Web: www.lgseeds.md

MD-2068,
mun. Chișinău, c/p 2852
E-mail: info@lider-agro.md
URL: www.lider-agro.md
Tel. +373(22) 929-201,
Mob. +373-691-64716

LIDER AGRO

I.C.S. LIMAGRAIN MOLDOVA S.R.L.

SINGURA REVISTĂ POLICROMĂ PE HÂRTIE LUCIOASĂ CU TEMATICĂ AGRICOLĂ
Tematica revistei:
- agricultura conservativă;
- tehnologii de creștere a culturilor agricole;
- veterinărie, pregătirea furajelor, reproducerea animalelor;
- metode de protecție a plantelor;
- analiza diferitor segmente ale pieței agricole;
- subvenționarea și finanțarea nerambursabilă a sectorului agricol;
- noutăți pe piețele agroalimentare, în sectorul producției agricole;
- istorii de succes.
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Eжедневник
агронома

2012

Новшества в работе
с поденщиками

Проектирование
экологических ферм

Новый сорт винограда
молдавской селекции
Кодринский
Сельскохозяйственный журнал
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Осень 2017

1

Субсидии аграриям
выросли на 20%

Сельскохозяйственный журнал

Ноябрь - Декабрь
11-12 (85-86) 2017
Ноябрь - Декабрь 2017 № 11-12(85-86)
9 771857 056908

спецпроект

Limagrain Moldova este reprezentantul oficial al companiei
franceze Limagrain Europe, parte a grupului internațional Limagrain. Distribuitor exclusiv în Republica Moldova al semințelor înalt productive de selecție LG: porumb, floarea soarelui, mazăre, grâu și rapiță. Fondat și administrat de agricultori,
LIMAGRAIN este a patra companie din lume, activează în 55
de țări, având o reprezentanţă și în ţara noastră, fiind lider
european la producerea semințelor de cereale paioase și
porumb la siloz.
„From Earth to Life” e sloganul prin care compania a cucerit inimile agricultorilor, pentru că, într-adevăr prin seminţele create în laboratoarele acesteia, ele capătă o nouă viaţă
atunci când răsar la suprafaţa pământului. Și tot ele sunt „pregătite și vaccinate” pentru toate intemperiile.

Limagrain Moldova is the official representative of the French
company Limagrain Europe, part of the Limagrain international group. Exclusive distributor of highly selective LG
seeds in the Republic of Moldova: corn, sunflower, peas,
wheat and rapeseed. Founded and managed by farmers,
LIMAGRAIN is the fourth company in the world, and operates in 55 countries, a European leader in the production of
straw cereals and corn in silos, having a representative office
in our country.
“From Earth to Life” is the slogan of the company that has
conquered the hearts of farmers, because, indeed, the seeds
created in its laboratoriesget a new life when they rise to the
surface of the earth. And they are all “prepared and vaccinated” for any weather.
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Themes of the magazine:
- conservative agriculture;
- technologies for crops growing;
- veterinary medicine, feed preparation, animal reproduction;
- methods of plant protection;
- analysis of different segments of the agricultural market;
- subsidies and non-refundable financing of the agricultural sector;
- news on agri-food markets in the agricultural production sector;
- success stories.
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MĂRCULEŞTI-COMBI S.A.

str. Trandafirilor, 15/2, Chișinău
Tel.: +373 68 159 759
E-mail: info@moldmarket.md
www.producator.moldmarket.md
www.moldmarket.md

MARKET-MOLEXPORT S.R.L.
(BRANDUL MOLDMARKET)

MOLDMARKET - soluții de export pentru producătorii din
Republica Moldova
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MĂRCULEŞTI-COMBI este un complex agricol cu elevator,
punct de colectare a produselor agricole, complex de creştere a animalelor, centru industrial, departament de vânzări.
Linia de producer a nutreţurilor combinate de înaltă calitate
BIG BOY a fost lansată în 2013, aplicând experiența liderilor
în creșterea animalelor și tehnologiilor de producere a furajelor și concentratelor proteico-vitamino-minerale de calitate
superioară, eficace, perfect balansate și științific argumentate. Nutreţurile BIG BOY sunt produse pe echipamentul Multimix, Ungaria. Fabrica de furaje oferă un ciclu complet de
producţie: de la prelucrarea cerealelor până la producerea
nutreţurilor combinate unice şi a concentratelor, ambalarea
şi livrarea produsului.
BIG BOY este alegerea corectă!
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Marculesti-Combi is an agricultural complex with elevator,
point of collection of agricultural products, animal breeding
complex, industrial center, sales department.
The BIG BOY high-quality combined fodder line was
launched in 2013, applying the leadership experience of
high quality, effective, perfectly balanced and science-based
animal feed and technology to produce high-quality, effective, well-balanced protein and vitamin-mineral concentrates. BIG BOY foods are produced on the equipment Multimix, Hungary. The forage plant offers a full production cycle:
from grain processing to producing unique combined feeds
and concentrates, packaging and delivering the product.
BIG BOY is the right choice!

Exportul, creșterea vânzărilor și maximizarea profiturilor devin posibile și ușor de realizat grație platformei comerciale
MoldMarket – un proiect unic și inedit pentru piața din Moldova.
Scopul proiectului este de a oferi producătorilor locali soluții
eficiente ce țin de vânzarea rapidă și la un preț bun a produselor, în toată lumea.
Platforma oferă producătorilor yrmătoarele servicii:
1. Identificarea clienților și partenerilor pe piețele internaționale
2. Negocierea cu potențialul client în limba în care acesta
vorbește
3. Controlul și coordonarea efectuării tranzacției
4. Suport în pregătirea actelor necesare pentru export
5. Logistică și transportarea mărfii
6. Asistență de Marketing.

MOLDMARKET - export solutions for Moldovan producers
Export, sales growth and profit maximization become possible and easy to achieve thanks to the MoldMarket trading
platform - a unique and original project for the Moldovan
market.
The aim of the project is to provide local producers with effective solutions for quick and good-value sales worldwide.
The platform provides manufacturers with the following services:
1. Identify customers and partners in international markets
2. Negotiate with potential client in the language he speaks
3. Control and coordination of transaction execution
4. Support in preparing the necessary documents for export
5. Logistics and freight transport
6. Marketing Assistance.
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or. Mărculeşti
MD 5008 r-nul Floreşti, Republica Moldova
Tel. : +373 250/ 2-07-36; 2-31-60 Fax : +373 250/ 2-31-60
E-mail: sam-combi@mail.md; oleg.turcanu@mcombi.md
URL : www.bigboy.md
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E-mail: galia.k@mazzonigroup.com
URL: www.mazzonigroup.com
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MAZZONI VIVAI /
МАЦЦОНИ ПИТОМНИКИ

Pepinierele Mazzoni produc cel mai larg sortiment de soiuri
de portaltoi, răsaduri de zmeur și puieți de măr și păr. Toată
producția, care îndeplinește cerințele și este controlată de
Certificatul Național Genetic și Sanitar, garantează cele mai
înalte standarde de calitate și sănătate ale plantelor.
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Vivai Mazzoni produces the widest range of rootstocks,
strawberry, apple and pear seedlings. The whole production
corresponds to regulations and is under the control of the
National Genetic and Sanitary Certification, guaranteeing
the highest standards of quality and health.

Adresă showroom: bd. Decebal 23, C.C. JUMBO, butic 123
(intrarea din bd. Decebal, light box “EXCELSIOR”)
Chișinău, Republica Moldova.
Tel: 022-47-11-11
Fax: 022-42-22-87
e-mail: office@megaalliance.md
www.megaalliance.md

MEGA PRODUCT S.R.L.

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

MEGA PRODUCT is the importer and distributor of food
products of the premium segment “Fine Food & Gourmet
Selection”. The mission of the company and the efforts of
our employees are aimed at promoting the concept of affordable luxury and offering our customers the opportunity
to purchase food of the highest quality at affordable prices. Among our partners there are many well-known world
brands, leaders in quality in their fields, such as coffee, tea,
confectionery. Our company store is located in the building
of the shopping center “Jumbo” (entrance from Decebal
street, EXCELSIOR light box).
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via del Mare, 4, 44039
Tresigallo, Italy
Tel.: +39 0533/ 605-317
Fax: +39 0533/ 607-558
GSM: +39 340/ 804-85-96
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e-mail: aib@maib.md,
site: www.maib.md,
tel: +373 22 26 89 99

BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

FARMER 2018

Beneficiază acum de cele mai avantajoase credite acordate
de Moldova Agroindbank antreprenorilor agricoli, în cadrul
campaniei promoționale ”Cu noi, ideile tale dau roadă”.
Creditele MAIB destinate afacerilor din agricultură se acordă pentru finanțarea activității curente, cu o rată a dobânzii
avantajoasă, în baza gajului roadei anului 2018.
În plus, doar la MAIB poți contracta un credit pentru achiziționarea tehnicii, a utilajelor agricole și industriale produse
în Belarus, cu rate ale dobânzii parțial compensate de către
Guvernul belarus, datorită avantajului exclusiv al programului de creditare.
Dezvoltă-ți afacerea agricolă cu Moldova Agroindbank!
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Benefit now from the most advantageous loans granted by
Moldova Agroindbank to agricultural entrepreneurs, in the
framework of the promotional campaign “With us, your ideas
give fruit”.
MAIB credits for agricultural business are granted for the financing of the current business with an advantageous interest rate, based on the 2018 harvest collateral.
In addition, at MAIB only, you can contract a credit for the
purchase of technical equipment, agricultural and industrial
machinery produced in Belarus, with interest rates partially
offset by the Belarusian Government, due to the exclusive
benefits of the lending program.
Grow your agricultural business with Moldova Agroindbank!

str. Meșterul Manole 12, of.710
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: 0 79 430 132
e-mail : fitomag@mail.ru

NERDICA S.R.L.

Producerea lăzilor pentru fructe și legume din lemn cu laterale imprimate color.
Tiparul se efectuează în Moldova, dispunem de utilaj tipografic modern, care permite imprimarea în 3 culori la comanda clientului. Oferim gama întreagă de servicii – de la design
până la lada asamblată.
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MD 2005, Republica Moldova, mun.
Chisinau
str. Constantin Tanase 9/1,

Production of wooden crates for fruit and vegetable with
color printed sides.
The printing is done in Moldova, we have modern printing
equipment, which allows printing in 3 colors on customer’s
request. We offer the full range of services - from design to
the assembled box.
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REVISTA OMNIBUS

Revista OMNIBUS a apărut pe piața media în anul 1992. Are
peste 2 mii de abonați în Moldova, Ucraina, Rusia. La Geneva,
organizația independentă BID (Business Initiative Directions,
cu sediul la Madrid) i-a acordat revisteI Premiul Internațional
de Calitate și Perfecțiune în activitate.
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The OMNIBUS magazine appeared on the media market
in 1992. It has over 2,000 subscribers in Moldova, Ukraine,
Russia. In Geneva, the independent business organization
BID (Business Initiative Directions, headquartered in Madrid)
awarded the magazine the International Quality and Perfection Prize.

str. Pădurii, 36
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 63-96-66
fax: +373 22/ 63-96-66
GSM: +373 69/ 37-61-56
e-mail: tudor.melnic@petruzalek.md
URL: www.petruzalek.md

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

Compania este lider pe piaţa moldovenească de utilaje pentru producerea ambalajului şi a materialelor pentru industria
alimentară, dar şi a maşinilor pentru prelucrarea cărnii, fructelor, legumelor şi felierea pâinii. Domeniile de activitate: • comercializarea utilajului: - ambalare în folie stretch; - ambalare
în folie termocontractibilă; - ambalaj flow-pack; - ambalare în
mediu cu gaze (MAP); - ambalare în vacuum; - prelucrarea
şi tranşarea cărnii; - felierea pâinii; - procesarea fructelor şi
legumelor; • comercializarea materialelor de ambalare; • deservire pe întreg teritoriul Moldovei; • livrarea produselor pe
întreg teritoriul ţării.

The company is one of the leaders on the national market of
packing equipment and materials for the food-processing industry, dealing also in equipment for meat, vegetables and
fruit processing and bread cutting. Fields of activity: • Sale of
equipment: - Packing in stretch-film; - Packing in shrink-wrap; Flow-pack packing; - Packing in modified atmosphere (МАР);
- Vacuum packing; - Meat processing and cutting; - Bread cutting; - Vegetables and fruit processing; • Sale of packaging
materials; • Service throughout Moldova; • Free delivery of
goods to any point of the country.
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Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 67/ 44-10-42
GSM : +373 67/ 44-10-41
e-mail: omnibus-md@yandex.ru
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AO POMUŞOARELE MOLDOVEI ONG

FARMER 2018

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” are drept
scop facilitarea asocierii producătorilor din domeniul producerii de pomuşoare, susţinerea sectorului şi îmbunătăţirea
continuă a activităţilor economice ale membrilor săi în domeniul producerii pomuşoarelor şi comercializării acestora,
prestarea serviciilor de extensiune, marketing şi dezvoltarea
afacerilor, elaborarea programelor specifice de promovare
a producerii ecologice de pomuşoare. Asociaţia Obştească
„Pomuşoarele Moldovei”ca organizaţie de fermieri, este orientată spre dezvoltarea durabilă a sectorului producerii de
pomuşoare şi pentru sporirea veniturilor populaţiei rurale.
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The Association “Pomuşoarele Moldovei – Berries of Moldova” aims to facilitate the associating of producers of berries,
to support the sector and to contribute to the continuous
improvement of economic activities of its members in the
production and commercialization of berries, to provide services in extension, marketing and business development,
to develop specific programs promoting the production of
organic berries. The Association “Pomuşoarele Moldovei –
Berries of Moldova”, as an association of farmers, is oriented
toward the sustainable development of berries production
and the increase of incomes in rural areas. services.

MD-4834, s. Pașcani, r-l Criuleni, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 24 55 71; 24 10 07
e-mail: ifporumbeni@rambler.ru;
www.porumbeni.md

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE PORUMBENI

Obiectivele principale ale IF PORUMBENI sunt: crearea hibrizilor de porumb competitivi din diferite grupe de precocitate şi direcţii de utilizare; perfecționarea tehnologiilor de
cultivare, menținerea fertilității solului, producerea semințelor de categorii biologice superioare pentru Moldova și pentru export, controlul calității semințelor hibride și a formelor parentale. Rezultatul activității este menținerea cotei de
cultivare cu hibrizi de porumb autohtoni la nivel de 70% în
Moldova şi exportul a 3-5 mii tone de seminţe hibride anual.
Potențialul genetic de producere al hibrizilor marca “Porumbeni” este de 12-15 tone/ha boabe.

The main objectives of IPh PORUMBENI are: development
of competitive maize hybrids in different groups of precocity
and use; improvement of cultivation technologies, preserving soil fertility, production of seeds in highest biologic categories for Moldova and for export, control of the quality of
hybrid seeds and parental forms. The result of this activity
is the quota of native maize hybrids at the level of 70% in
Moldova and the export of 3-5 thousand tons of hybrids per
year. The genetic production potential of hybrids “Porumbeni” is of 12-15 tons / ha of grain.
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str. Petricani nr. 84 of. 3, Chişinău,
Republica Moldova
GSM : +373 69 10 19 94
E-mail: info@pomusoare.md
URL : www.pomusoare.md
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Moldova

BC ProCredit Bank S.A.
bd. Stefan cel Mare 65 of.901
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel. 080 00 00 10
e-mail: office@procreditbank.md
site: www.procreditbank.md

BC “PROCREDIT BANK” SA

str. Lisabona 2/2 of. 10
str. Alexei Mateevici 109/1
Telefon: +373 22/ 24-14-64
Fax: +373 22/ 24-14-64
Gsm: +373 69/ 13-67-63
Email: realchimie@gmail.com
Site: www.realchimie.md

S.C. REALCHIMIE & CC S.R.L.
SOLUTII EXCLUSIVE PENTRU PRODUCATORII AGRICOLI

FARMER 2018

Oferind credite prin Programul InnovFin, ProCredit Bank susţine clienţii săi în creșterea avantajului competitiv prin implementarea inovaţiilor în afacerea lor.
Creditele eliberate prin Programul InnovFin reprezintă posibilitatea de finanțare inovatoare a investițiilor în echipamente și
mijloacele circulante la condiţii avantajoase:
- Garanție oferită de Fondul European de Investiții pentru
50% din valoarea creditului;
- Garanţia se oferă gratis şi nu implică cheltuieli adăugătoare
din partea clientului;
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- Perioadă extinsă de rambursare de până la 10 ani în funcție
de destinație;
- Plan de rambursare adaptat specificului activității.
Garanţia oferită de către Fondul European în cadrul programului de finanţare a proiectelor inovatoare înseamnă abordare flexibilă în privinţa gajului şi oferă clienţilor acces la finanţare în condiţii de însuficienţă a garanţiilor.
Programul InnovFin este oferit de către Fondul European de
Investiții, în parteneriat cu ProCredit Bank, în baza programului Orizont 2020 - Programul-Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare.

Activitatea companiei:
- Importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar și a
fertilizanţilor
- Comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanţilor pentru creșterea produselor BIO
- Comercializarea materialului semincer de culturi de câmp
- Consultanță profesională cu elaborarea schemelor de protecție pentru fiecare cultură agricolă.
REALCHIMIE & CC este importatorul și distribuitorul oficial în
Republica Moldova a două companii chimice mari:
- Novachem - SUA
- Agchem Rolfes Agri (Pty) Ltd - Africa de Sud.

Company’s activities:
- Import and marketing of plant protection products and fertilizers
- Marketing of phytosanitary products and fertilizers for the
growth of BIO products
- Selling seed crop material
- Professional consultancy with the elaboration of protection
schemes for each agricultural crop.
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La începutul lunii martie 2016, ProCredit Bank a anunţat lansarea programului nou de garantare InnovFin, acordat de către
Fondul European de Investiţii şi destinat spijinirii proiectelor
de modernizare a sectorului de producere.

REALCHIMIE & CC is the official importer and distributor of
two major chemical companies in the Republic of Moldova:
- Novachem - USA
- Agchem Rolfes Agri (Pty) Ltd - South Africa.
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C.E. PRO DIDACTICA
str. Armenească, 13, tel. 022 542556,
GSM: 069105166, e-mail: prodidactica@prodidactica.md

Acest proiect este finanțat
de Uniunea Europeană

FARMER 2018

AO REPREZENTANȚA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A
ASOCIAȚIEI VEREIN DONAU SOJA DIN AUSTRIA
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Proiectul Creșterea competitivității în sectorul agroalimentar
prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul culturii de soia.

Project title: Increasing the competitiveness of the agri-food
sector through integration to domestic and global value
chains, in particular in the soya sector

Obiectivul principal al proiectului este de a crește competitivitatea în sectorul agroalimentar prin integrarea acestuia
în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul
culturii de soia.
Proiectul se axează pe dezvoltarea unor lanțuri valorice agroalimentare competitive, moderne și durabile în Moldova, în
special a lanțului valoric al culturii de soia.

Main objective of the project is to increase the competitiveness of the agri-food sector through integration into domestic and global value chains, in particular in the soya sector.
The project focusses on the development of competitive,
modern and sustainable agri-food value chains in Moldova,
in particular the value chain of soya.

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

RUSALEPASTE S.R.L.

RUSALEPASTE - unic producător de paste făinoase proaspete pasteurizate, cu și fără umplutură, lansează pe piață
marca CARPINI! Tehnologia de fabricație exclusiv italiană a
pastelor artizanale CARPINI din făină de grâu dur (DURUM)
și ouă proaspete de găină, pe utilaj italian, permit producerea produselor de calitate …bun, buonissimo! Un sortiment
din 22 de produse - FETTUCCINE, TAGLIOLINI, SPAGHETTI, LASAGNE, GNOCCHI,TORTELLINI, RAVIOLI ș.a. Pastele
CARPINI sunt ambalate, folosindu-se o tehnologie inovativă – în atmosferă controlată (ATM), care permite păstrarea
produselor în stare proaspătă la temperaturi de +2 +4°С
(în frigider) până la 60 de zile. Oferim condiții speciale de
colaborare pentru rețelele comerciale și HORECA. Suntem
în proces de certificare conform standardelor internaționale
ISO 9001&ISO 22000.

RUSALEPASTE S.R.L., sole manufacturer of pasteurized
fresh pasta (with and without fillings), launches the CARPINI brand! The exclusive Italian manufacturing technology
of CARPIINI hand-made pasta, made from hard wheat flour
(DURUM) and fresh chicken eggs, using Italian equipment,
which ensures end products of a quality ... buonissimo! An
assortment of 22 products - FETTUCCINE, TAGLIOLINI, SPAGHETTI, LASAGNE, GNOCCHI, TORTELLINI, RAVIOLI and
more. CARPINI pasta are packed along innovative technology, in a controlled atmosphere (ATM), which allows fresh
products to be stored at + 2 ° C + 4 ° C (in the refrigerator)
for 60 days. We offer special conditions of collaboration to
commercial and HORECA networks. We are in the process
of certification according to the international standards ISO
9001 & ISO 22000.

FARMER 2018

str. Sfatul Țării, 27, of. 26,
tel. 022 666 069,
GSM: 069137734,
e-mail: moldova@donausoja.org
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satul Peticeni, r-nul Călărași
Tel./ Fax: +373 244 77-3 -40
GSM: 069 11 72 34; 060 514 514
GSM: 069 11 72 34
e-mail: sapojnicanatol@yandex.ru
www.sapojnicanatol.narod.ru

Î.I. SAPOJNIC ANATOL
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SEED-TRADE S.R.L.

The private entrepreneur Anatol Sapojnic started his career
as a manufacturer of dried fruits since 1998: plums, cherries,
pears, apples, apricots, peaches, melons. As industrial raw
material he uses fruits that have been grown exclusively in
the central region of Moldova, in its most ecologically clean
area – the famous Codrii woods
Thanks to the excellent raw materials and usage of traditional
Moldovan methods of drying, along with advanced technologies, using minimum processing of raw materials, without
any colorants, emulsifiers or modified starches P/E, “Sapojnic
Anatol” satisfies the requirements of the most refined consumers.

SEED-TRADE S.R.L. este o companie familială privată, înființată în anul 2013 ca reprezentant și distribuitor autorizat al
semințelor de porumb produse de firmele WOODSTOCK
KFT, Ungaria, SAAT BAU LINZ, Austria - producători și exportatori cu reputație a semințelor de porumb, floarea-soarelui
etc., în Europa și țările CSI.
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î.I. „Sapojnic Anatol” a fost fondată în anul 1998. Produce și
comercializează fructe uscate: prune, vișine, mere, pere, caise, piersice, uscate prin metode tradiționale de deshidratare
termică, bazate pe tehnologii și echipamente moderne, fără
utilizarea conservanților, coloranților și a altor aditivi alimentari. î.I. „Sapojnic Anatol” satisface cele mai exigente cerințe
ale consumatorului în ceea ce privește calitatea și siguranța
alimentară.

str. Igor Vieru, 5, 73
MD-2075 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373-22-855-747
Fax: +373-22-855-744
GSM: +373-69 077 175
e-mail: office@seedtrade.md
URL: www.seedtrade.md

SEED-TRADE is a private family company, established in 2013
as a representative and authorized distributor of corn seeds
produced by WOODSTOCK KFT, Hungary, SAAT BAU LINZ,
Austria - producers and exporters of corn seeds, sunflower
etc.,with a great reputation - in Europe and the CIS countries.
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satul Ratuș, r-nul Criuleni, Republica Moldova
GSM: 068 00 39 21
GSM: 069 24 17 37
e-mail: vasile.spinu.md@gmail.com
fax: +373 248 35 342

IP INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP SELECȚIA
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Institutul a fost fondat în anul 1944. Direcțiile de activitate
științifică sunt:
- crearea soiurilor și hibrizilor al culturilor de câmp, rezistenți
la principalele boli și dăunători, cu indici înalți ai calității producției, toleranți la factorii nefavorabili ai mediului;
- producerea semințelor în verigile primare și multiplicarea
semințelor de reproducții înalte în bază de contract cu gospodăriile semincere;
- elaborarea tehnologiilor ecologic inofensive de cultivare a
plantelor de câmp, a noilor sisteme de agricultură, ce asigură
dezvoltarea durabilă a ramurii, reproducerea fertilității solului
și producerea produselor ecologice.
Pe parcursul a 74 de ani de activitate la ICCC „Selecția” au
fost selectate 349 soiuri și hibrizi a culturilor de câmp, dintre
care 160 au fost omologate.
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The Institute was founded in 1944. The directions of scientific
activity are:- creation of varieties and hybrids of field crops,
resistant to the main diseases and pests, with high production quality indices, tolerant to adverse environmental factors;
- production of seed in the primary links and multiplication
of seed of high reproduction on the basis of contracts with
seedlings-growing companies;
- development of environmentally friendly technologies of
field crop cultivation, of new agricultural systems, ensuring
the sustainable development of the branch, the reproduction of soil fertility and the production of eco products.
During 74 years of activity of Selection Institute, 349 varieties
and hybrids of field crops were selected, of which 160 were
homologated.

SEMAS

SEMAS - producerea și comercializarea semințelor și răsadurilor de legume.
Magazin agricol (semințe, îngrășăminte, produse de protecție a plantelor și inventar agricol).
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str. Calea Ieșilor, 28
MD-3101 mun.Bălți, Republica Moldova
Tel.: 0231-33151, fax: 0231-30221
e-mail: icccselectia@gmail.com
www.agriculture.cia.md

SEMAS - production and sale of seeds and seedlings of vegetables.
Agricultural shop (seeds, fertilizers, plant protection products and agricultural tools and accessories).
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str. Feredeului, 12
MD-2005 Chişinău,
Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-60-62
Fax : +373 22/ 27-60-62
GSM : +373 69/ 20-20-20

Magazin 1: str. Petricani 25, Chișinău
tel.: 022-800-830
Magazin 2: str. Gagarin 7, Chișinău
tel.: 022-800-831
fax.: 022-999-722
Е-mail: moldova_soling@mail.ru
www.soling.md

SOLING S.A.

DAILY EXPOSED TO DANGER?
WE ARE THE SOLUTION
We protect your health ČERVA
SPOT_A1_final.indd 1

1.12.2014 10:08:17

GSM : +373 69/ 50-20-20
E-mail: info@sumagro.md
URL: www.sumagro.md

SUM AGRO SERVICE S.R.L.

WE CARE ABOUT YOUR HEALTH
Personal protective equipment by ČERVA
SPOT_A1_final.indd 2
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IN NOISE, WATER, FIRE, DIRT, RUSH, DANGER
Personal protective equipment by ČERVA
1.12.2014 10:08:18
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Compania SOLING este distribuitor local de îmbrăcăminte
și încălțăminte de lucru și de echipamente de protecție individuală. La noi veți găsi costume de lucru, halate, tricouri,
chipiuri, mănuși, cizme, pantofi, sandale, respiratoare, măști
antigaz, echipamente de siguranță. Avem propria noastră
producție de îmbrăcăminte, astfel încât coasem orice model
la comandă. Stocurile mari vă permit să îmbrăcați o companie cu 100 de angajați timp de o oră. Oferim o gamă largă
de echipamente de protecție personală de înaltă calitate,
produse speciale pentru o protecție eficientă a celui mai important lucru pe care îl avem: SĂNĂTATEA!
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SOLING is a Moldovan distributor of workwear, footwear and
personal protective equipment. We offer work suits, coats,
T-shirts, caps, gloves, boots, sandals, respirators, gas masks,
safety equipment. We have our own production of clothing
so that we sew any models to order. Large stocks allow us to
dress a company of 100 employees in an hour. We offer a
wide range of high-quality personal protective equipment,
made specifically for effective protection of the most important thing we have - OUR HEALTH!

Sum Agro Service este specializată în vânzarea de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, aditivi pentru hrana animalelor, agenți de curățare și detergenți. Activează pe piața din
Moldova de peste 5 ani. SumAgroService este distribuitorul
oficial al celor mai mari producători de medicamente de uz
veterinar: Ceva Sante Animale, Kilco. Vapco, Reefco, Danisco, FF Chemicals BV, MIAVIT GmbH. De asemena, este partener oficial al companiei internaționale Noack. Compania
oferă servicii de consultanță oferite de specialiști de înaltă
calificare în dezinfectare și vaccinare, oferă clienților o gamă
largă de medicamente de uz veterinar calitative și deservirea
clienților la cel mai înalt nivel.

Sum Agro Service specializes in the sale of veterinary medicines, vaccines, feed additives, cleaning agents and detergents. The company is active on the Moldovan market for
over 5 years. Sum Agro Service is the official distributor of
the largest manufacturers of veterinary medicines: Ceva
Sante Animale, Kilco, Vapco, Reefco, Danisco, FF Chemicals
BV, MIAVIT GmbH and the official partner of the international
company Noack. The company provides consulting by highly qualified specialists and services in disinfection and vaccination. We also to customers offer a wide range of competitive veterinary medicines and quality services.
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ČERVA professional protective equipment since 1991
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ČERVA professional protective equipment since 1991

IN NOISE, FIRE, DIRT, RUSH, DANGER

NO EMPTY TALK ONLY HARD WORK
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SYNGENTA AGRO S.R.L.

www.syngenta.md
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SYNGENTA este o companie internațională de vârf, cu peste
28.000 de angajați în mai mult de 90 de țări, toți dedicați
scopului nostru de a Elibera potențialul plantelor.
SYNGENTA oferă soluţii adaptate nevoilor clientului care integrează şi leagă oamenii, agricultura şi tehnologia.
Lider pe piața inputurilor agricole din Moldova, Syngenta
oferă hibrizi înalt productivi de floarea-soarelui, porumb, rapiță și legume și produse pentru protecția plantelor de ultimă generație.
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SYNGENTA is a leading agriculture company, helping to improve global food security by enabling millions of farmers to
make better use of available resources.
Throughout world class science and innovative crop solutions, our 28,000 people in over 90 countries are working to
transform how crops are grown.
Being a leader of Moldova agriculture market, Syngenta offers to local farmers’ highly productive sunflower, corn, oilseed rape and vegetable hybrids and a new generation of
crop protection products.

MD 2070 CHIŞINAU,
or. CODRU, str. VIERUL 59
Site web: www.agriculture.md
Tel. 079726817
e-mail: petruiliev27@gmail.com

ASOCIAŢIA CULTIVATORILOR DE CARTOF DIN
REPUBLICA MOLDOVA, „SOLANA-M”

Asociaţia cultivatorilor de cartof din Republica Moldova “Solana-M” are ca scop:
- Consolidarea eforturilor persoanelor fizice şi juridice cointeresate în producerea cartofului şi legumelor, pentru crearea condiţiilor optime de manifestare a intereselor comune
în realizarea producţiilor mari şi calitative, competitive pe
piaţa internă şi externă;
- Promovarea şi susţinerea prin diverse mijloace a producerii
ecologice;
- Promovarea progresului tehnic în producerea şi valorificarea cartofului şi legumelor;
- Furnizarea seminţelor de calitate superioară
- Testarea şi promovarea soiurilor noi;
- Elaborarea şi realizarea programelor de instruire în domeniu;
- Stabilirea legăturilor de colaborare cu alte organizaţii;
- Protejarea intereselor producătorilor de cartof şi legume.

Solana-M, the Association of Potato Growers from Moldova, aims at: - Strengthening the efforts of the interested
individuals and legal entities in the production of potatoes
and vegetables, in order to create optimal conditions for
the manifestation of common interests in the realization of
large and qualitative harvests, competitive on internal and
external markets; - Promotion and support of ecological production by various means; - Promoting technical progress in
the production and use of potatoes and vegetables; - Supply
of high quality seeds; - Testing and promotion of new varieties; - Elaboration and implementation of training programs
in the field; - Establishment of collaboration links with other
organizations; - Protecting the interests of potato and vegetable growers.
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str. Pușkin 47/1, oficiul 2
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 243 275
Fax: +373 22 204 750
www.syngenta.md
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TATTI LUX S.R.L.
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TATTI LUX este o companie tânără, în dezvoltare dinamică,
care produce condimente și mirodenii organice de calitate
înaltă pentru o viață sănătoasă și dezvoltarea culturii consumului de condiment
Sub marca „AllSpaseWorld - condimente din întreaga lume“,
promovăm amestecuri pentru prepararea diferitor feluri de
mâncare, care NU conțin sare, conservanți și alte ingrediente
artificiale.
Amestecurile perfect echilibrate garantează prepararea de
mâncăruri gustoase și sănătoase și sunt un colac salvator
chiar și pentru începători.
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TATTILUX is a young and dynamically developing company
that aims to supply only quality organic spices and seasonings for healthy nutrition, as well as to develop the culture of
spices consumption. Under the brand “AllSpaseWorld - Spices from all over the world”, we promote original mixtures for
the preparation of various dishes, which contain NO salt, preservatives and other artificial ingredients. Perfectly balanced
mixes guarantee the preparation of delicious and healthy
dishes, even for beginners.

Str. Mitropolitul Varlaam, 65, of. 103A
mun. Chișinău, Republica Moldova
+373 69 557 037/ +373 69 358 996
gajimk@mail.ru / oleg.tirsina@gmail.com
www.moldovanuts.com

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

UAPCN este o asociație obștească care întrunește și reprezintă producători de culturi nucifere: nuc, migdal, alun, procesatori și exportatori de producție nuciferă, furnizori de utilaje și îngrășăminte specifice pentru aceste culturi.
Rolul asociației este reunirea și consolidarea celor mai importanți actori și decidenți din domeniu pentru a asigura o
dezvoltare continuă și calitativă a nuciculturii moldovenești.
UAPCN asigură consultanță membrilor săi, reprezentare în
fața autorităților naționale, reprezentativitate peste hotarele
țării. Periodic, la inițiativa sau sub egida asociației sunt organizate conferințe și forumuri naționale, seminare și instruiri
practice și alte evenimente dedicate culturilor nucifere.
În anul 2018, UAPCN a depus o cerere de înregistrare a unei
mărci comerciale naționale pentru producția de nuci. Acest
lucru va permite în viitor crearea unei imagini mai ușor de
recunoscut pentru piețele externe unde sunt comercializate
nucile în coajă și miezul de nucă autohton.

UAPCN is a public association that units and represents producers of tree nuts: walnut, almond, hazelnut, processors
and exporters of nuciferous production, suppliers of machinery and fertilizers specific to these plants.
The role of the association is to bring together and consolidate the most important actors and decision-makers in
the field in order to ensure the continuous and qualitative
development of Moldovan culture of nuts growing. UAPCN
provides to its members consultancy, representation in front
of national authorities, representation abroad. Periodically, at
the initiative or under the aegis of the association, national conferences and forums, seminars and practical trainings
and other events dedicated to nut crops are organized.
In 2018, UAPCN filed an application for a national trademark
for the production of nuts. This will in the future allow for a
more recognizable image for the foreign markets where native nuts are marketed - in shell and nut kernels.
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str. Bolgarscaia, 87 of. 11
MD-6104 or. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
GSM: +373 69 108 302
e-mail: allspworld@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/allspiceworld/

219

VASTDIAL & CO S.R.L.
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VASTDIAL & CO propune o gamă variată de miere, în diferite
vase de sticlă. Astfel, puteți savura miere de salcâm, miere de
tei, miere de salvie, miere de floarea soarelui, miere polifloră.
Mierea conține peste 300 de compuși benefici pentru sănătate. Din aceștia, aproximativ 100 sunt obținuți de la albine,
iar 200 din nectarul florilor. De aceea, toate tipurile de miere
par a fi identice, deși se deosebesc radical prin gust și consistență. Pentru a putea gusta și compara fiecare tip de miere,
vă propunem un set din 6 borcănașe cu miere diferită, care
este și un cadou minunat și sănătos pentru cei dragi. Mierea
Imperiul Apis este naturală, de calitate superioară, fără adaosuri. Fiecare lot de miere se testează în laboratoare.

220

Vastdial & Co offers a wide assortment of honey in various
glass containers. Thus, you can enjoy acacia honey, white
honey, sage and sunflower honey, and polyfloral honey. Honey contains more than 300 components useful for health.
Out of these, about 100 are obtained from bees and 200 from the nectar of flowers. Therefore, all types of honey seem
to be the same, although they differ very much in taste and
consistency. To try and compare each kind of honey, we offer
you a set of 6 different jars of honey that is also a wonderful
and healthy gift for your family and firends. The Imperiul Apis
honey is a natural, high-quality product, without additives.
Each batch of honey is tested in laboratories.

brandul LAVANDA.md
GSM: 078 856 111
Facebook: LAVANDA.md
Email: info@lavanda.md
URL: www.lavanda.md

VILA MEA S.R.L.

Producem și comercializăm material săditor certificat de lavandă (Lavandula angustifolia Mill.), soiuri autohtone: Vis
magic – 10 și Alba – 7. Soiurile date se deosebesc prin rezistență sporită la secetă, ger și iernare, precum și productivitate mai înaltă.
Oferim consultanță privind cultivarea lavandei.
Promovăm conceptul cultivării ecologice a lavandei ca și afacere de familie.

We produce and sell certified seedlings of lavender (Lavandula angustifolia Mill.), local spe-cies: Vis magic - 10 and Alba
– 7. These varieties are distinguished by increased resistance
to drought, frost and winter, as well as a higher productivity.
We offer consultation on lavender growing.
We promote the concept of organic cultivation of lavender
as a family business.
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str. Prieteniei, 39,
MD 6512 s. Bulboaca, r-ul Anenii – Noi,
Republica Moldova
Tel./fax: +373 22 855 076
GSM: +373 69 99 25 22
e-mail: vastdial@apismd.com
URL: www.apismd.com
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MD-6830 s. Văsieni, r-ul. Ialoveni,
Republica Moldova
GSM: 068 711 900; 069 300 687
E-mail: vioniservice@mail.ru

VIONISERVICE S.R.L.

str. Petricani 33, MD- 2059, or. Chișinău,
Tel.: 022-31-22-00
GSM: 069107150, 068592244,
069977033
e-mail: vitafort@mail.ru

VITAFORT SA
Ungaria, 2370 Dabas, Szabadsag ut.3
www.vitafort.hu

I.C.S. VITAFORT-COMBIFEED S.R.L.
REPREZENTANȚA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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VIONISERVICE has been active on the food market since
1997, having as main activity the drying and processing of
plums. Since 2012, VIONISERVICE has launched several
kinds of handmade, original candies with surprising fillings,
under the brand RIFERO. Those with a sweet tooth, as well as
those who value natural products, can enjoy the most delicious plums with nuts and the finest apricots, processed and
carefully wrapped in chocolate, keeping intact the quality
of the fruit. Motivated by the success of these products, the
company has recently launched a new line of candy on the
market, made from products grown largely on the territory of
the Republic of Moldova, such as sunflower seeds, walnuts,
honey, etc.

VITAFORT Hungary, a member of the UNION INVIVO group
in France, is a specialized nutrition system for the production
of premixes, vitamins, enzymes, concentrates, compound
feeds, nutritional supplements for animals, with over 37 years
of activity.
In the Republic of Moldova VITAFORT started cooperating with the animal breeders since 1991. After winning the
World Bank tender for the delivery of concentrates in Rep.
Moldova, since 1994, the company has asserted itself as a
manufacturer and supplier of high quality products and a
reliable partner, thus starting a very close collaboration with
several animal breeders. The proof of serious intentions in
the Republic of Moldova was the opening of a representative
with office and of a warehouse in Chisinau.
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Compania VIONISERVICE activează pe piața produselor alimentare din anul 1997, având ca activitate de bază uscarea și
prelucrarea prunelor. Începând cu anul 2012 VIONISERVICE
a lansat mai multe produse handmade, bomboane originale de o combinație surprinzătoare sub marca RIFERO. Iubitorii de dulciuri, dar și cei ce prețuiesc produsele naturale,
pot savura cele mai delicioase prune cu nuci și cele mai fine
caise prelucrate și învelite cu grijă în ciocolată, fiind păstrată integral calitatea fructelor. Motivați de succesul obținut,
compania a scos recent pe piață o nouă linie de bomboane,
realizate din produse obținute în mare parte pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi: semințe de floarea soarelui, miez
de nucă, miere de albini ș.a.

VITAFORT SA Ungaria, membră a grupului UNION INVIVO
din Franța, este un sistem nutriționist de producere specializat în domeniu fabricării inovative a premixurilor, vitaminelor,
enzimelor, concentratelor, nutrețurilor combinate, suplimentelor nutriționale pentru animale, având în spate peste 37 ani
de activitate.
În Republica Moldova VITAFORT a început colaborarea cu
producătorii de animale din 1991. După câștigarea tenderului Băncii Mondiale pentru livrarea concentratelor în Republica Moldova din 1994, compania s-a afirmat ca producător
și furnizor de produse de calitate înaltă și partener de încredere, astfel începând o colaborare strânsă cu mai mulți producători de animale. Dovada intențiilor serioase de activitate
în Republica Moldova a fost deschiderea reprezentanței cu
oficiu și depozit în or. Chișinău.

223

FARMER 2018

PEPINIERA POMICOLĂ VOINEȘTI S.R.L.
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Pepiniera Voinești este unul dintre principalii producători
de material săditor de nuc altoit profesionist din țară și din
Sud-Estul Europei. În anul 1989 au fost înființate primele
noastre plantații-mamă cu soiurile Cazacu, Chișinău, Kogălniceanu, Călărași, iar Costiujeni și Schinoasa în calitate de
polenizatori, plus câteva zeci de forme de nuc care urmau să
fie testate în condiții de producere, constituind o sursă certificată de ramuri-altoi pentru multiplicarea acestor soiuri. În
ultimii ani am înființat plantații noi în care am introdus soiuri
adaptate unor noi cerințe – Pescianski, Lara, Fernor, Chandler.
Suntem mândri de includerea în Catalogul Național al Soiurilor de Plante a două soiuri de nuc foarte specifice - Ovata
și Carpatica, apreciate de prietenii, partenerii și clienții noștri.
În 2017 am selecționat și prima varietate de nuc cu miezul
roșu: Rubin.

Voineşti Nursery is one of the leading producers of professionally grafted walnut seedlings in the country and in
South-Eastern Europe. In 1989, our first plantations were set
up with the varieties Cazacu, Chisinau, Kogalniceanu, Calarasi, while Costiujeni and Schinoasa were used as pollinators,
plus a few dozen forms of walnut to be tested under production conditions, constituting a certified source of scions for
the multiplication of these varieties. In recent years, we have
set up new plantations where we introduced varieties adapted to new requirements - Pescianski, Lara, Fernor, Chandler.
We are proud to include two very specific varieties of walnut
- Ovata and Carpatica, appreciated by our friends, partners
and customers, in the National Catalog of Plant Varieties. In
2017 I also selected the first variety of walnut with the red
core - Rubin.

Producția anuală constituie circa 70 000 pomi altoiți de nuc
și peste 400 000 portaltoi de nuc din care jumătate este
exportată în Franța. Pomii noștri sunt în mare parte plantați
pe teritoriul Republicii Moldova, restul fiind exportați în țări
membre ale Uniunii Europene și în spațiul CSI.

The annual production is about 70 000 grafted walnut trees
and over 400 000 walnut rootstocks, half of which are exported to France. Our trees are mostly planted on the territory
of the Republic of Moldova, the rest being exported to EU
Member States and the CIS.

satul Bardar r-nul Ialoveni,
Republica Moldova
GSM: 079 48 25 99;
079 59 70 39; 079 57 39 03

e-mail: avibar@mail.ru
Web-site: www.zooclub.md

ZOOCLUB-AVIBAR S.R.L

Prima și unica ferma de prăsilă a caprinelor de rasa anglo-nubiană, de asemenea, este înregistrată ca fermă de prăsilă în
SUA (unica în Republica Moldova) (ADGA.org).
Doar ferma noastră are posibilitatea de a oferi documente și
certificate de rasă originale (Pedigree). De asemenea, ferma
noastră este certificată în SUA ca fermă de prăsilă a caprelor nubiene de selecție americană, fiind membrul asociației
americane a crescătorilor de capre. Garantăm cea mai bună
calitate din Moldova. Vindem țapi și căprițe de rasă pură cu
acte și pedigree, acestea având o valoare genetică înaltă
sunt apreciate înalt și de fermierii din Ucraina, România și
Rusia. Ferma vinde produse calitative - lapte, brânză, caș de
capră etc.

The first and only breeding farm of the Anglo-Nubian goat
is also registered as a breeding farm in the United States
(unique in the Republic of Moldova) (ADGA.org).
Only our farm has the opportunity to provide original documents and certificates (Pedigree). Also, our farm is certified in the US as a Nubian goat breeding farm of American
selection, being a member of the American goat breeders
association. We guarantee the best quality in Moldova. We
sell pure-bred goats and she-goats with documents and
pedigrees. The animals have a high genetic value and are
also highly appreciated by farmers in Ukraine, Romania and
Russia. The farm sells quality products - milk, cheese, goat’s
curd etc.
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s. Voinescu, rn. Hâncești
MD-3452, Republica Moldova
+373 69 358 996
voinesti@hotmail.com
www.nucialtoiti.com
www.facebook.com/voinesti
www.youtube.com/olegtirsina
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s. Bălăbăneşti, r-nul Criuleni,
Republica Moldova

AGRO-BABIUC S.R.L.
- Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
- Cultivarea plantelor pentru înmulţire
- Comerţ cu ridicata cu cereale, seminţe, furaje şi tutun neprelucrat
- Comerţ cu ridicata cu fructer şi legume.

- Growing of fruit bushes, strawberries, nuts and other fruit
trees
- Growing plants for propagation
- Wholesale grain, seeds, feed and unprocessed tobacco
- Wholesale fruit and vegetables.

satul Cușmirca, r-nul Șoldănești
GSM: 069 14 65 28

G.T. ELEONORA IUSTIN JUNGHIETU
Producerea materialului semincer și saditor de castan comestibil și alte specii lemnoase.

Production of seeds and seedlings of edible chestnut and of
other wood species.

GSM: +373 69 27 29 01
e-mail: liona234@rambler.ru
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GREENLOP S.R.L.
1. Comerț cu plante și flori decorative.
2. Amenajări grădini.
3. Instalarea sistemelor de irigare.
4. Oferim servicii de întreținere a grădinilor.
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1. Trade in plants and decorative flowers.
2. Gardens landscaping.
3. Installation of irrigation systems.
4. We provide services for gardens maintenance.
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s. Pârâta, r-nul Dubăsari
GSM: +373 60/ 07-17-16
GSM: +373 69/ 50-43-08

UPJ APM CENTRU
Producător de cereale, unități de procesare a cerealelor, florii soarelui, produce uleiuri comestibile vegetale din porumb, dovleac, cătină albă, semințe de struguri.
Cultivation of cereals. Facilities for processing cereals and sunflower. Manufacture of vegetable oils from corn, pumpkin, sunflower, grape seeds, sea buckthorn.

MIACO-LUX S.R.L.
s. Iurceni, r-nul Nisporeni
GSM: +373 79/ 55-42-52
GSM: +373 79/ 252-609

Producerea și procesarea cerealelor (nutrețuri, făină de porumb, ulei de porumb presat la
rece).
Cultivation and processing of cereals (feed, corn flour, corn oil of cold pressing).
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Costești, r-nul Ialoveni
GSM: +373 69 30 91 34

Produce struguri de soiuri tehnice, vinuri de calitate.
Cultivation of grapes of technical varieties. producing quality wines.

s. Ustia, r-nul Dubăsari

Legume, semințe.
Vegetables, seeds.

Produce struguri de masă și tehnici.
Table and technical grapes.

PASCARU VERA G.Ț.
GSM: +373 68 022 244
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Material săditor - pomușoare.
Planting material – berries.

TUDOR AGHENIE G.Ț.
s. Sadova, r-nul Călărași
GSM: +373 69 763 771

NINA URÂTU G.Ț.

Pomușoare, fructe uscate.
Berries, dried fruits.

ILIESCU NATALIA S.R.L.
GSM: +373 68 041 447

SAVA MIHAI G.Ț.

Dulcețuri, gemuri, fructe uscate.
Jams, dried fruits.

DUMINVAL.I S.R.L.
GSM: +373 69 15 89 31

Produce legume, răsaduri de legume, semințe, răsaduri de flori.
Produces: vegetables, vegetable seedlings, seeds, flower sprouts.

Produse horticole.
Fruits.

MEDCOSMETIC CENTRU
GSM: +373 69 101 994

NEAGA ELENA G.Ț.
s. Horești, r-nul Ialoveni
Tel.: +373 268/ 58-2-58

Castraveț Ludmila
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ALIMENT-ULEI S.R.L.

Poduce fructe, legume, produse apicole.
Fruits, vegetables, beekeeping products.

229

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - CHIȘINAU

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - CHIȘINAU

G.T. TOCAN ION

NECTAR-SCRIPNIC G.Ț. (ELIZAVETA)

s. Zaim, r-nul Căuşeni
or. Călărași
GSM: +373 79 48 52 40

Produse apicole.
Beekeeping products.

Meșter popular.
Kraftsman.

C.Î. NUCEOLE
RĂU ALEXANDRA G.Ț.
or. Căușeni
s. Sipotni, r-nul Călărași
GSM: +373 69 36 46 93

Pomusoare.
Berries.

Producător de nuci.
Nuts grower.

G.Ț. RUSU OCTAVIAN
CIC CĂLĂRAȘI
s. Ursoaia, r-nul Căușeni

Pomicultură.
Fruits grower.

C.Î. COMFRESH FRUCT
CIC TIGHINA
Pomusoare.
Berries.

GSM: +373 69 443 222
s. Sadova, r-nul Călărași
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C.Î. EVASECOPRIM
s. Caplani,
r-nul Ștefan Vodă

G.Ț. ARHIP PETRU

Legume - seră.
Vegetables – hothouse.

Produse apicole.
Beekeeping products.

G.Ț. MUNTEANU ELIZAVETA
s. Zaim Căușeni

G.Ț. CEBOTARI RADION

Pepenierit.
Nursery.
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s. Sipotni, r-nul Călărași
GSM: +373 69 36 46 93

G.Ț. MERIUȚĂ OLGA
s. Hagimus, r-nul Căuşeni
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Pepenierit.
Nursery.

s. Zaim, r-nul Căușeni

Pepenierit.
Nursery.
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ORGANIZAŢIA REGIONALĂ EDINEŢ

CEBANOV ZINAIDA G.Ţ.

str. Independenţei 99
MD-4601 or. Edineţ, Republica Moldova
Tel.: +373 246/ 2-40-11
GSM: +373 60/ 20-13-22
E-mail: fnfmed@mtc.md

MD-4641
s. Şofrîncani r-nul Edineţ
GSM: +373 68/ 94-56-88
Tel.: +373 246/ 687-54

C.A.I.P.S. HUSA-RVN

GORDINCOM S.R.L.
Produce şi propune produse deshidratate naturale de calitate înaltă, ecologic curate, în baza
unei tehnologii moderne cu folosirea utilajului industrial cu alimentare la energie electrică.
Propune pentru piaţa internă / externă amestecuri de fructe şi legume în sortiment. Produce
şi propune utilaj şi echipamente moderne prin diferite ,,Module” de construcţie.

GRIMPROD-AGRO S.R.L.

FARMER 2018

Livadă. Mere Bio, soiuri de iarnă – simirenco, idared, florina, golden delicious. Propune mere,
cartof alimentar, legume în sortiment.
Orchard. Bio apples, winter varieties - Simirenco, Idared, Florina, Golden delicious. Selling
apples, potatoes, a wide assortment of vegetables .

DANILOVA IAROSLAVA G.Ţ.
MD-4739 s. Teţcani
r-nul Briceni
GSM: +373 68/ 88-96-33
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Produce şi propune cereale: grâu, porumb, oleaginoase: soia, floarea soarelui. Cartof alimentar de 4 soiuri.
Propune şi prestează servicii de aprovizionare tehnico – materială gospodăriilor de fermieri
prin intermediul magazinului agricol HUSA.
Grows and offers cereals: wheat, corn, oleaginous varieties: soya, sunflower. Potatoes in 4
varieties.
Supply of technical and material services to farmers’ households through the agricultural
store HUSA.

Offers dehydrated, ecologically clean, high-quality natural products, grown with advanced
technologies on industrial electrical equipment. Offers mixes of fruits and vegetables for domestic and international markets. Manufactures and sells modern machines and equipment
in various configurations.

PARASCHINO G.Ţ.
MD 4739 s. Teţcani,
r-nul Briceni
Tel./fax: +373 247/ 397-18
GSM:+373 69/ 013-483

str. Miciurin 21, MD-4720
s. Corjeuţi, r-nul Briceni
GSM: +373 69/ 121-824

Livadă. Mere Bio, soiuri de iarnă – simirenco, idared, florina, golden delicious. Propune mere,
cartof alimentar, legume în sortiment.
Orchard. Bio apples, winter varieties - Simirenco, Idared, Florina, Golden delicious. Selling
apples, potatoes, a wide assortment of vegetables.

MD-4726 s. Grimancăuţi
r-nul Briceni
GSM: +373 68/ 607-111
GSM: +373 69/ 25-66-36

Livadă. Frigider. Producerea fructelor în cantităţi mari. Propune pe piaţa internă / externă un
sortiment larg de mere şi cireşe BIO de soiuri de perspectivă. Produce şi propune căpşuni în
stare proaspătă.
Orchard. Refrigerator. Production of fruits in large quantities. Offers on the domestic / international markets a wide range of BIO apples and cherries of promising varieties. Grows and
sells fresh strawberries.

FARMER 2018

str. N. Dimo, 1/1
MD-2068 Chişinău
Tel. : +373 22/ 40-48-96
Fax : +373 22/ 49-35-30
GSM : +373 69/ 19-02-92
E-mail: info@gordin.md

Minifermă de ovine, apicultură. Propune caşcaval, miere de albini din flori de tei, salcâm,
polifloră.
Sheep mini-farm; beekeeping. Offers cheese and honey - white, acacia, multiflora.

CLIMĂUŢANUL AGRO S.R.L.
MD-5176 s. Climăuţi
r-nul Donduşeni
tel./ fax: +373 251/ 932-56
GSM: +373 69/ 00-60-33
GSM: +373 69/ 201-426

Produce cereale: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr după tehnologii
avansate. Aplică cele mai performante mașini şi utilaje agricole. Produce şi propune pentru
export cereale în cantităţi mari.
Cultivation of cereals using most recent technologies: wheat, maize, sunflower, soya, sugar
beet. Cultivation and export of cereals in large quantities.
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STÂNCA IVAN GHEORGHE G.Ţ.
MD-4720 s. Corjeuţi
r-nul Briceni
GSM: +373 69/30-71-75 Tel.:
+373 247/ 573-25

Ferma – model în fitotehnie. Produce şi propune o gamă largă de legume şi cartofi alimentari. Propune parteneriat la fondarea casei de ambalare şi marketing.
Model farm for crops cultivation offers a wide range of vegetables and potatoes. We are
looking for partnerships in establishing a packing facility.

CHERDEVARĂ VASILE G.Ţ.
MD-4634 s. Hlinaia
r-nul Edineţ
GSM: +373 68/ 34-60-21
Tel.: +373 246 50 134

Fermă - model de legume şi cartofi. Cultivarea legumelor pe teren deschis, aplicarea
sistemului de irigare. Produce şi propune legume în sortiment larg; roşii, vinete, ceapă, 3
soiuri de varză, cartofi.
Model farm for the cultivation of vegetables and potatoes. We are growing vegetables in
open ground, applying irrigation systems, offering a wide assortment of produce: tomatoes,
eggplants, onions, three varieties of cabbage, potatoes.

AGROEXIM S.R.L.
RUSSU OLEG G.Ţ.
Propune fermierilor seminţe de cartof certificat de 6 soiuri germane: Alvara, Delfine, Dezire,
Debora, Carola, Bernardete şi 2 soiuri poloneze: Irga şi Ciprian.
Offers 6 varieties of certified seed potatoes from Germany: Alvara, Delfine, Dezire, Debora,
Carola, Bernardete and 2 varieties from Poland: Irga and Ciprian.

TURCOMAN VALENTINA G.Ţ.

FARMER 2018

MD-7133 s. Sauca,
r-nul Ocniţa
Tel.: +373 271/ 29-3-30 GSM:
+373 78/ 686-139

Produce cereale: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, soia. Produce şi propune o gamă variată de fructe proaspete.
Cultivating cereals: wheat, corn, barley, sunflower, soya. Grows and offers a wide range of
fresh fruit on the domestic / foreign market.

CHERDEVARĂ TATIANA G.Ţ.
MD 4634 s. Hlinaia,
r-nul Edineţ
GSM: +373 68/ 66-28-44
Tel.: +373 246 50 300
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Fermă - model de legume şi cartofш. Cultivarea legumelor pe teren deschis, aplicarea
sistemului de irigare. Produce şi propune legume în sortiment larg; roşii, vinete, ceapă, 3
soiuri de varză, cartofi.
Model farm for the cultivation of vegetables and potatoes. We are growing vegetables in
open ground, applying irrigation systems, offering a wide assortment of produce: tomatoes,
eggplants, onions, three varieties of cabbage, potatoes.

MD-4641 s. Şofrâncani,
r-nul Edineţ
GSM: +373 67/ 16-84-25
Tel.: +373 246/ 68-265

Mini ferma avicolă. Creşte 4 specii de păsări pentru carne şi ouă. Creşte şi propune păsări
decorative – fazani.
Mini poultry farm. Husbanding 4 species of poultry for meat and eggs. Growing decorative
pheasants.

MECGRATO S.A.
MD 4600 or. Edineţ
Republica Moldova
tel.: +373 246/ 2-71-01
GSM: +373 67/ 127-101
GSM: +373 78 282 888

Pepenieră de 5 specii de pomi fructiferi. Aplică metode şi tehnologii avansate la producerea
materialului săditor certificat. Propune material săditor devirozat de puieţi fructiferi de perspectivă pentru livezi superintensive.
BIO planting material of 5 kinds of fruit trees. Nursery. High technologies in cultivation of
certified planting material. Planting material.

AGROLĂSTAR S.R.L.
MD 5111 s. Arioneşti
r-nul Donduşeni
tel.: +373 251/ 46-5-65 GSM:
+373 69/ 203-388

FARMER 2018

bd. Moscova 16
MD-2068 Chişinău
Tel.: +373 22/ 321-333
GSM: +373 69/ 10-57-55

Produce porumb, grâu, floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr şi produse animaliere. Propune
pentru piață fructe.
Corn, wheat, sunflower, soybean, sugar beet and animal products. Offers fruits for the market.
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GŢ BEJENARI ION G.Ț.
MD 5171 s. Plop,
r-nul Donduşeni
tel.: +373 251 71 2 74
GSM: +373 69 69 08 47

Î.I. MARCHITAN V.V.
Cultivating a wide assortment of vegetables in in protected space.
Growing strawberries in open space.
Nursery amd planting material of berries and strawberries.

BĂDRĂGEANCA S.R.L.
MD 4614 s. Badragii Noi,
r-nul Edineţ
tel.: +373 246 / 43 2 28
GSM: +373 67 75 89 88

Produce grâu, porumb, soia, floarea soarelui. Propune pe piaţă cereale în cantităţi mari.
Prestează şi propune servicii tehnice cu tehnică agricolă performantă.
Cultivates potatoes, vegetables, soya, sunflower. Grain in large quantities. Advanced equipment. Provides technical services.

MD 5627 s. Moşeni,
r-nul Râşcani
tel.: +373 256/ 522-35;
256 233 06
GSM: +373 69/ 15-42-45
GSM: +373 69/ 09-42-98

Creşte cereale după tehnologii avansate: porumb, grâu, floarea soarelui, soia în cantităţi
mari. Prestează servicii tehnice de lucrare a terenurilor agricole.
Cultivation of cereals using advanced technologies: corn, wheat, sunflower, soybeans in
large quantities. Technical services in processing agricultural lands.

CAPMOALE MARINA G.Ţ.
Livada de măr, cais, și cireș. Propune pentru export 6 soiuri de mere BIO în stare proaspătă
în cantităţi mari. Pepenieră, produce şi propune material săditor certificat de pomi fructiferi.
Apple, apricot and cherry orchard.. Organic apples in large quantities for export. Offers
certified fruit tree seedlings.

MD 7126 s. Lipnic,
r-nul Ocniţa
tel.: +373 271/ 64-004
GSM: +373 60 25 22 74
GSM: +373 69/ 91-22-30

Produce şi propune pe piaţa internă / externă miere de albini din flori de tei, salchâm, polifloră, propolis, laptişor de matcă, polen. Ferma model în apicultură.
Offers on external and internal markets: bee products and natural honey in assortment: lime,
acacia, polyfloral, propolis, royal jelly, pollen

VALGORCOM S.R.L.
S.C. MAXIMOS-PAN S.R.L.
MD 4722 s. Cotiujeni,
r-nul Briceni
GSM: +373 69/ 107-640
GSM: +373 68/ 267-884

236

Produse de panificaţie după tehnologii tradiţionale şi de rit. Creşterea şi reproducerea porcinelor de rasă. Propune tineret porcin.
Baked products in traditional technologies. Breeding stock pigs. Offering young pigs with
certificates of origin.

str. Şoseaua Bucovinei, 37A
MD 4601 or. Edineţ
tel.: +373 246/ 224-36
GSM: +373 69/ 04-14-35

FARMER 2018

FARMER 2018

Creşte şi propune cartofi alimentari şi seminceri. Produse de panificare după tehnologii
tradiţionale şi de obiceiuri. Propune 18 denumiri de producţie de panificație calitativă.
Growing and selling potatoes for consumption and seeds. Traditional bakery products for
various occasions. Offering 18 kinds of quality products.

VILATA-AGRO S.R.L.

FRUTMOL S.R.L.
MD 5123 s. Frasin
r-nul Donduşeni
tel.: +373 251/ 413-95
GSM: +373 69/ 59-60-86

MD 4720 s. Corjeuţi,
r-nul Briceni
GSM: +373 69/ 18-33-70
GSM: +373 69/ 14-08-10

Produse de panificare după tehnologii tradiţionale şi de ritual în tradiţii moldoveneşti.
Propune 18 denumiri de produse calitative.
Traditional bakery products and ritual bread. Offers 18 kinds of quality products.
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TRANSELIT, COMPANIA DE ASIGURĂRI
str. Independenţei 99
MD4601 or. Edineţ
tel.: +373 246/ 258-09
GSM: +373 69/ 353-501
E-mail: www.transelit.md

Asigurări: - bunurilor persoanelor fizice şi juridice - mijloacelor de transport (CASCO şi de
răspundere civilă auto); - tehnicii agricole de performanţă; - personală de accidente, pentru
persoanele care pleacă peste hotare, asigurări medicale facultative; - încărcăturilor (CARGO); - riscurilor avia; - alte genuri de asigurări. În cadrul companiei ,,Transelit” activează
,,Fundaţia” de ajutorare a persoanelor bolnave de cancer ,,Ciumac Ion”. 1 % din veniturile
Companiei este donat anual Fundaţiei.
Insurance of: - goods belonging to individuals and legal entities; - means of transportation
(CASCO and civil liability); advanced agricultural equipment; - individuals (against accidents,
travels abroad, optional health insurance); - cargo (CARGO); - flight risks; - other types of
insurance. In the framework of TRANSELIT the Foundation ”Ciumac Ioana” is functioning,
providing support to people affected by cancer. 1% of the company income goes annually
to the Foundation.

BORODACHI NATALIA G.Ţ.
MD 4730 s. Hlina,
r-nul Briceni
tel.: +373 247/ 632-45
GSM: +373 69/ 52-87-67

Ferma ,,Model” în fitotehnie. Cultivă legume timpurii în spaţiu protejat şi pe terenuri
deschise cu aplicarea sistemului de irigare. Propune legume BIO în sortiment larg: roşii,
castraveţi, ardei graşi, gogoşari, vinete, varză.
Growing early vegetables in protected soil and on irrigated open land. Offers a wide range
of quality BIO vegetables: tomatoes, cucumbers, peppers, eggplants, cabbages, bell peppers.

GUMENIUC VLADIMIR G.Ţ.
MD 4637 s. Poiana,
r-nul Edineţ
tel.: +373 246/ 79-237
GSM: +373 68/ 32-40-54

Fermă-model în fitotehnie. Produce mere BIO de 5 soiuri de perspectivă. Propune pe piaţa
internă / externă mere de calitate superioară în stare proaspătă. Propune gutui de 2 soiuri.
Model cultivation farm. 5 promising varieties of BIO fruit. Offers for internal / external markets top quality fresh apples and 2 varieties of quince.

GAITUR NINA G.Ţ.
Ferma ,,Model” de fitotehnie. Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat, aplică tehnologii avansate. Creşterea florilor de vânzare. Propune pe piaţă legume şi 20 de denumiri
de flori. Creşte răsad de legume şi flori la comandă.
Cultivation of early vegetables in protected soil, applying advanced technologies. Growing flowers. Offers a wide assortment of vegetables and potatoes, and 20 kinds of flowers.
Grows up saplings of vegetables and flowers on demand.

BORODACHI LILIAN G.Ţ.
MD 4730 s. Hlina,
r-nul Briceni
tel.: +373 247/ 632-45
GSM: +373 68/ 110-948
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Ferma ,,Model” în fitotehnie. Cultivă legume timpurii în spaţiu protejat şi pe terenuri
deschise cu aplicarea sistemului de irigare. Propune legume BIO în sortiment larg: roşii,
castraveţi, ardei graşi, gogoşari, vinete, varză.
Growing early vegetables in protected soil and on irrigated open land. Offers a wide range
of quality BIO vegetables: tomatoes, cucumbers, peppers, eggplants, cabbages, bell peppers.

GUMENIUC ECATERINA G.Ţ.
MD 4637 s. Poiana,
r-nul Edineţ
tel.: +373 246/ 79-237
GSM: +373 68/ 288-450

Fermă-model în fitotehnie. Produce mere BIO de 5 soiuri de perspectivă. Propune pe piaţa
internă / externă mere de calitate superioară în stare proaspătă. Propune gutui de 2 soiuri.
Model cultivation farm. 5 promising varieties of BIO fruit. Offers for internal / external markets top quality fresh apples and 2 varieties of quince.

GOMENIUC ANATOLIE G.Ţ.
MD-7112 s. Rujniţa,
r-nul Ocniţa
GSM: +373 69/ 686-007

FARMER 2018

FARMER 2018

MD 4720 s. Corjeuţi,
r-nul Briceni
tel.: +373 247/ 57-9-67
GSM: +373 69/ 740-915

Fermă-model în fitotehnie. Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat şi în câmp
deschis, aplică tehnologii avansate. Creşte răsad de legume la comandă. Propune parteneriat în domeniu.
Model crops farm. Cultivating early vegetables in protected soil, applying advanced technologies. Growing vegetable seedlings on demand. Offers partnerships in this field.
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GOMENIUC TATIANA G.Ţ.
MD-7112 s. Rujniţa,
r-nul Ocniţa
GSM: +373 68/ 54-10-27

Fermă-model în fitotehnie. Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat şi în câmp
deschis, aplică tehnologii avansate. Creşte răsad de legume la comandă. Propune parteneriat în domeniu.
Model crops farm. Cultivating early vegetables in protected soil, applying advanced technologies. Growing vegetable seedlings on demand. Offers partnerships in this field.

DANILOVA VERONICA G.Ţ.
MD 4739 s. Teţcani,
r-nul Briceni
GSM: +373 69/ 013-483

Orchard. Organic apples , winter varieties: Semerenco, Idared, Florina, Golden Delicious.
Offers apples, potatoes, vegetables in a wide assortment.

PLEŞCA CRISTINA G.Ţ.
GOMENIUC SERGHEI G.Ţ.
MD-7112 s. Rujniţa,
r-nul Ocniţa
GSM: +373 68 69 82 17

Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat şi în cîmp deschis, aplică tehnologii
avansate. Creşte răsad de legume la comandă. Propune parteneriat în domeniu.
Cultivating early vegetables in protected soil and on open land, applying advanced technologies. Growing vegetable seedlings on demand. Offers partnership in this field.

MD-7134 s. Unguri,
r-nul Ocniţa
GSM: +373 68/ 95-71-86
Tel.: +373 271/ 29-480

Prisacă. Produce şi propune miere de albini de flori de tei, salcâm, poliflor şi derivatele ei.
Fermă-model în apicultură.
Apiary. Honey and beekeeping products.

ROSE-LINE S.R.L.
VLAS NINA G.Ţ.
Produce şi propune seminţe de 12 specii de legume şi 28 de denumiri de flori.
Growing and selling seeds of 12 varieties of vegetables and 28 kinds of flowers.

PAHOMEA LILIA G.Ţ.
MD 4646 s. Oneşti,
r-nul Edineţ
tel.: +373 246/ 51-436
GSM: +373 78/177-078
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Prisacă. Produce şi propune miere de albini de flori de tei, salcâm, polifloră şi derivatele ei.
Apiary. Honey and beekeeping products.

Plantaţii multianuale de măceş. Cultivarea şi producerea măceşului pe scară industrială după
tahnologii avansate. Tehnologii speciale de uscare a măceşului şi obţinerea produsului finit
BIO. Sâmburii și pierii din pulpa măceşului sunt înlăturate. Propune produsul uscat BIO în
cantităţi mari pe piaţa internă / externă.
Multi-annual plantations of briar. Cultivation and production of briar on industrial scale using
advanced technologies. Special techniques for drying the fruit and obtaining the finished
BIO product. Pips and loose stalks are removed. Proposes dry BIO product in large quantities on the domestic / foreign market.

FARMER 2018

FARMER 2018

MD-4601 or. Edineţ
tel.: +373 231/ 49-390
GSM: +373 68/ 477-058

MD-5141 s. Ţaul,
r-nul Donduşeni
Tel.: +373 22/ 923-737
GSM: +373 69 433 833
GSM: +373 69 10 98 34
E-mail: office.roseline@gmail.
com URL: www.roseline.org

MACOVICIUC PETRU S.R.L.
MD-7120 s. Paustova,
r-nul Ocniţa
GSM: +373 67 67 84 78

Prisacă. Produce şi propune miere de albini de flori de tei, salcâm, polifloră şi derivatele ei.
Apiary. Honey and beekeeping products.
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VERSTIVSCAEA NATALIA G.Ţ.
MD-4640 s. Stolniceni,
r-nul Edineţ
GSM: +373 69/ 80-35-13
Tel.: +373 246/ 63-545

Creşterea şi reproducerea porcinelor de rasă. Propune parteneriat în domeniu.
Breeding pedigree pigs. Offers partnership in this field.

MÎSLINSCHI MARIA
MD 4601 or. Edineţ
GSM: +373 69 361 888
Meşter popular

Confecţionează la comandă articole în stil tradiţional atractiv: brodate, croşetate, dantele, horboţele, feţe de masă, prosoape pentru obiceiuri. Haine şi şaluri de damă.

Produce fructe, cartof BIO după tehnologii avansate. Loturi de testare şi demonstrative pentru 6 soiuri de cartofi. Propune pe piaţa internă / externă cartofi alimentari în cantităţi mari.
Cultivates BIO fruits and potatoes applying advanced technologies.Testing and demo sites
for 6 varieties of potatoes. Offers potatoes in large quantities on the domestic / international
market.

MD-4637 s. Poiana,
r-nul Edineţ
GSM: +373 68/ 32-40-54

Produce mere BIO de 5 soiuri, gutui de 2 soiuri. Propune pe piaţă un sortiment larg de mere
în stare proaspătă.
Cultivates BIO apples (5 varieties) and quince (2 varieties)..Offers a wide range of fresh
apples on the market.

GRIB DIANA G.Ț.

ARION-DON S.R.L.
Livadă de măr, prun, cireş. Frigider. Produce şi propune pe piaţa internă / externă în cantităţi
mari un sortiment vast de mere BIO, 4 soiuri de prun şi 3 soiuri de cireş. Fermă-model.
Apple, plum, cherry orchard. Refigerator. Cultivates and offers for the domestic / international markets large quantities of BIO apples, 4 varieties of plums and 3 varieties of cherries.

MD 4644 s. Trinca,
r-nul Edineţ
tel.: +373 246 41 666
GSM: +373 68 79 13 18

Fermă-model de creştere a florilor pentru vânzare.
Loturi demonstrative şi de testare pentru cultivarea florilor.
Propune flori de 25 de specii: flori în ghiveci, seminţe, bulbi.
Model farm growing flowers for sale.
Demo and testing lots for flower growing.
Offers flowers of 25 species: potted flowers, seeds, bulbs.

RÂLSCHII KIRIL G.Ţ.
GRIB VICTOR
MD-5131 s. Pocrovca,
r-nul Donduşeni
GSM: +373 79/ 19-49-28
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Livadă. Frigider. Producerea fructelor în cantităţi mari. Propune p
Orchard. Refrigerator. Cultivation of fruit in large quantities.Offers on the domestic / international markets a wide range of promising varieties of BIO apples and cherries.e piaţa internă
/ externă un sortiment larg de măr şi cireş BIO de soiuri de perspectivă.

MD 4644 s. Trinca,
r-nul Edineţ
tel.: +373 246 41 666

FARMER 2018

FARMER 2018

MD-4718 s. Caracuşenii Vechi,
r-nul Briceni
GSM: +373 69/ 160-375
GSM: +373 60/ 023-286

TODOSOVA ANASTASIA G.Ţ.

Custom-made articles in an attractive traditional style: embroidered, crocheted, laces, tablecloths, traditional towels for rituals. customs. Ladies’ clothing and shawls.

MD-5118 s. Codrenii Noi,
r-nul Donduşeni
GSM: +373 69/ 161-485

DANISTAS – PLANT S.R.L.

Fermă-model de creştere a florilor pentru vânzare.
Loturi demonstrative şi de testare pentru cultivarea florilor.
Propune flori de 25 de specii: flori în ghiveci, seminţe, bulbi.
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GHERGHELIGIU TAMARA G.Ț.
MD 4644 s. Trinca,
r-nul Edineţ
tel.: +373 246 41 666
GSM: +373 68 85 55 67

Flori de 25 de specii: flori în ghiveci, seminţe, bulbi.
25 varieties of flowers: potted flowers, seeds, bulbs.

CIC Glodeni or. Glodeni
str. Suveranităţii 2/23
mob. 069735496
tel/fax. 249 2 49 40
E-mail ana.tiltu50@gmail.com

CIC SOROCA

MORARI LILIANA G.Ț.
MD 4644 s. Trinca,
r-nul Edineţ
GSM: +373 68 90 96 95
Tel.: +373 246 41 803

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ BĂLŢI

Cultivarea legumelor timpurii în solare şi în câmp deschis: roşii, ardei dulci, vinete.
Creşte flori de vânzare, propune o gamă largă de trandafiri.

Tel.: 230 22 258

Asistenţă tehnică pentru fermieri prin elaborarea planurilor de afaceri, instruiri, consultanță,
organizarea vizitelor de schimb de experienţă, stagieri etc.
Technical assistance for farmers through developing business plans, training, consulting,
organizing visits to exchange experiences, internships, etc.

Cultivation of early vegetables in solariums and open field: tomatoes, sweet peppers, eggplant. Grows flowers for sale, offers a wide range of roses.

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
Or. Glodeni
Str.Suveranitpții 2
Tel.: +373 249 22 058
Tel.: +373 249 22 650

Culturi cerealiere. Culturi tehnice. Fructe, legume.
Cereals. Field crops. Fruits, vegetables.

Ștepu Iuliana G.Ț.
str. Nucarilor 7, or. Râșcani
GSM: +373 67 468 460
E-mail:
ștepuiuliana@gmail.com
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Producerea și comercializarea producției agricole: fasole de 3 soiuri, mere. Produse ECO.
Production and marketing of agricultural products: beans of 3 varieties, apples.
ECO products.
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ȘTEPU MAXIM ION G.Ț.
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BARAN MARIA G.Ţ.

BAZI VICA G.Ţ.
Prisacă. Produce și propune miere de albini din flori de tei, salcâm, polifloră și derivatele ei.
Produse de cofetărie.
Apiary. Produces and sells honey from lime blossoms, acacia, polyphlora and its derivatives.
Confectionery.

TOMAS-CARNE S.R.L.
s. Știubieini, r-nul Râșcani
GSM: 069 20 48 78

Creșterea și reproducerea porcinelor de rasă. Comercializarea produselor din carne.
Propune spre comercializare tineret de porcine.
Breeding pigs. Marketing of meat products.
Offers pigs for sale.
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s. Balatina, r-nul Glodeni
Tel.: +373 249/ 41-769
GSM: +373 69/ 340-843

Producerea legumelor (ardei, vinete, varză, pepene verde și altele). Produse animaliere.
Growing vegetables ( peppers, eggplants, cabbage, watermelons and other). Animal products.

LUNALIS-AGRO S.R.L.
Prepararea produselor din carne în asortiment.
Meat products in a wide assortment.

ROBERT TIGHINEANU G.Ț.
s. Sevirova, r-nul Florești
GSM: +373 69/ 278-347

Flori. Creșterea legumelor (roșiilor) în sere.
Flowers. Growing vegetables (tomatoes) in hothouses.

FIODORAȘ ECATERINA G.Ţ.

NEGMAT-COM S.R.L.
str. Nicolae Bălcescu 8,
or. Glodeni
GSM: +373 69/ 32-43-55

s. Sângereii Noi,
r-nul Sângerei
Mob.: 060 132 111

Plante medicinale, produse apicole.
Beekeeping products. Medicinal plants.

MD-4901 s. Petrunea,
r-nul Glodeni
Tel.: +373 249/ 922-44
GSM: +373 76/ 770-342

Produse de panificație după tehnologii tradiționale în asortiment.
Producerea fructelor: mere, prune.
Bakery products by traditional recipes in assortment.
Growing fruit: apples, plums.

ROTARI IRINA G.Ţ.
MD-3100 or. Bălţi
Tel.: 231 4-25-64
Fax: 231 4-25-64
Mob.: 069 121 432;
078 33 00 99
E-mail: floribel@moldova.md

Creșterea și comercializarea plantelor decorative (trandafir şi liliac altoiţi, molid argintiu,
ienupăr, seminţe de flori) și altele.
Growing and marketing of decorative plants (grated rose and lilac, silver spruce, juniper,
flower seeds) and other.

FARMER 2018

s. Hristici, r-nul Soroca
tel.: 0230 4 22 84
Mob.: 068 11 22 66

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - BĂLŢI
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MĂNĂSTIREA NAȘTEREA DOMNULUI
s. Zabriceni, r-nul Edineț
tel.: 0246 5 13 18

Plante medicinale. Produse alimentare ecologice.
Medicinal plants. Eco products.

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ SUD (CAHUL)

POSTU GHEORGHE ION G.Ț.
MD-3934 s. Baurci Moldoveni,
r-nul Cahul
tel.: 0299 56 398;
GSM: 060 20 12 78

Producerea şi comercializarea legumelor.
Growing and marketing vegetables.

GHEȚU VALENTINA G.Ţ.
Producerea și comercializarea producției agricole: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, soia.
Cultivation and marketing of agricultural production: wheat, corn, barley, sunflower, soybean.

TĂNASE IURIE G.Ț.
s. Hristici, r-nul Soroca
GSM: 060 20 13 09

Producerea fructelor: mere, pere, prune.
Propune pentru export 5 soiuri de mere în cantități mari.
Fruit production: apples, pears, plums.
Offers for export 5 apple varieties in large quantities.

FARMER 2018

Producerea și comercializarea producției agricole: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, soia.
Produce și comercializează fructe: mere de 6 soiuri.
Cultivation and marketing of agricultural production: wheat, corn, barley, sunflower, soybean.
Cultivation and marketing of fruit: 5 varieties of apples.

ȚURCAN ALEXANDRU G.Ț.
s. Limbenii Noi,
r-nul Glodeni
GSM: 067 62 56 42
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s. Zârnești, r-nul Cahul
tel.: +373 299 59 830
GSM: +373 79 864 881

Producător de legume.
Cultivating vegetables.

TODOS DINU G.Ț.
s. Andrușul de Sus,
r-nul Cahul
tel.: 0299 588 33
GSM: 079 55 88 33

FRAPEX-AGRO S.R.L.
s. Fundurii Vechi,
r-nul Glodeni
GSM: 079 65 78 61

TOMOIANU EFIM G.Ș.

Producerea şi comercializarea strugurilor.
Cultivating and marketing grapes.

CAIREAC NICOLAE G.Ț.
s. Dimitrova, r-nul Cantemir
tel. +373 291 21 204
GSM: + 373 69 160 694

FARMER 2018

str.Gribov 8, or. Edineț
GSM: +373 69/ 13-55-65

Producător de ceapă şi seminţe.
Growing onions; seeds.

Produse animaliere: carne de bovină, lactate.
Animal products: veal, dairy products.
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STÂNA BACIULUI S.R.L.
or. Cahul
GSM: 069 71 56 15

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ ORHEI
Crescător de ovine.
Breeding sheep.

savcadian@mail.ru
Telefon/fax: 0235-2-77-68

EUROFLORA-COM S.R.L.
ORGANIZAŢIA REGIONALĂ SUD (CIADÂR-LUNGA)
Tel.: +373 235/ 24-373
GSM +373 79/ 51-32-71

CÂVÂRJIC VLADIMIR S.R.L.
or. Ciadâr-Lunga
GSM: 079 400 854

Producerea şi comercializarea lânei și a produselor confecționate din lână.
Production and marketing of wool and wool products.

Producerea şi comercializarea producţiei agricole. Specializarea - creşterea materialului
decorativ.
Cultivation and sale of agricultural products. Specialized in growing decorative plants.

CENTRU DE CREAȚIE TEHNICĂ A ELEVILOR, OR. ORHEI
Tel.: +373 235/ 32-487
GSM +373 69/ 20-56-89

Mostre de tehnică agricolă.
Samples of agricultural equipment.

s. Jora de Mijloc
Tel.: +373 235/ 55-739
GSM +373 68/ 53-55-29
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Producerea şi comercializarea produselor agricole (grâu, orz, porumb).
Cultivation and sale of agricultural products (wheat, barley, maize).
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GHELINSCHI D. G.Ţ.
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CEBOTARI F. G.Ţ.
s. Jora de Mijloc
Tel.: +373 235/ 55-901
GSM +373 68/ 51-93-40

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ ORHEI

TE ADOR
Pepinieră pomicolă. Comercializarea materialului săditor (prun, cireş, vişin, cais, nuc, măr).
Plant nursery. Saplings of plum, sweet cherry, cherry, apricot, nut, apple.

GSM: 068 00 44 46

Patiserie.
Confectionery.

CARAMAN GRIGORE G.Ț.
GASPER MIHAIL G.Ț.
GSM: +373 79/ 440-615
s. Furceni
GSM: +373 69/ 20-91-41

Producerea şi comercializarea produselor agricole.
Production and sale of agricultural products.

Produse lactate.
Dairy products.

TURCAN ANDREI G.Ț.
CĂPĂȚÂNĂ POLINA G.Ț.
Tel.: 0235 50 280

GSM: 068 21 55 66

Produse lactate.
Dairy products.

Producerea şi comercializarea produselor agricole.
Production and sale of agricultural products.

ASOCIAȚIA PATRONALĂ ALIANȚA LANȚULUI VALORIC

MIZELBRAV CP
GSM: +373 79/ 42-62-68
GSM: +373 68/ 42-62-68

Procesarea cărnii, producerea mezelurilor.
Processing meat. Producing meat products.

ASOCIAȚIA APICULTORILOR DIN R-NUL ORHEI
GSM: 069 200 750
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Producerea si comercializarea produselor ecologice.
Production and marketing of eco products.
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GSM: 079 988 488

Producerea și comercializarea produselor apicole.
Production and marketing of beekeeping products.
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PENSIUNEA RURALĂ HANUL LUI HANGANU

G.Ț. VIDRAȘCO ION

GSM: 069 12 44 22
Tel.: 0254 75 2 84

or. Hâncești,
GSM: 067 255 665

Produse agricole, turism rural.
Agricultural products, rural tourism.

Apicultor. / Beekeeping.

G.Ț. COVALIU IACOB
CEBAN LARISA G.Ț.
Tel.: 0235 24 5 28

s. Voinescu, r-nul Hâncești,
GSM: 060201275
Producerea și comercializarea produselor apicole.
Production and marketing of beekeeping products.

G.Ț. TRONCIU NICOLAE
s. Pereni, r-nul Hâncești,
GSM: 069 91 21 76

Producător de struguri de masă. / Growing table grapes.

G.Ț GUȚU MAIA

FRUNZE ADRIAN G.Ț.
GSM: 069 27 40 10

Producător de struguri de masă. / Growing table grapes.

Producerea legumelor în seră și în câmp deschis.
Growing vegetables in hothouses and in open field.

s. Pogănești, r-nul Hâncești,
GSM: 069 81 60 63

Producător de legume. / Cultivating vegetables.

or. Hâncești,
GSM: 079 34 16 09

COJOCARI VASILE G.Ț.
GSM: 078 92 22 99

Producerea gutuielor.
Cultivating quinces.

G.Ț. POPUȘOI ANATOLIE DUMITRU
s. Caracui, r-nul Hâncești,
GSM : 069 66 03 61
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Producător de struguri de masă. / Growing table grapes.
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S.R.L. CETATEA VINULUI

Producător de cereale. Cultivating cereals.
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G.Ț. PODOLEANU ION VASILE
s. Lăpușna, r-nul Hâncești,
GSM: 068 43 67 12

Producător de struguri de masă. / Growing table grapes.

str. Mihai Viteazul, 56
MD-3100 Bălţi, Republica Moldova
Tel. : +373 231/ 2-43-98
Fax : +373 231/ 2-43-98
Tel. : +373 22/ 56-96-60
GSM : +373 69/ 25-37-40

FĂURARUL DE NORD S.R.L.

S.R.L. PLANTCROPS
Producator de legume. / Cultivating vegetables.

Producem,comercializăm și reparăm haine din blană naturală. Confecționăm orice model la comandă, din blana producătorului sau din blană proprie.
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s. Gradiște, r-nul Cimișlia,
GSM: 078 81 64 68

We manufacture, sell and repair clothes in natural fur. We
make any made-to-measure model, in our own or our client’s
material.
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FERMA CU ORIGINI
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Compania Ferma cu Origini a fost fondată în decembrie
2015, cu scopul de a produce brânzeturi moi și tari de tip
italian din ingrediente naturale, cum ar fi: mozzarella, ricotta,
burrata, provola etc.
La momentul actual la întreprindere sunt angajate 25 de persoane, inclusiv un tehnolog italian care supraveghează procesul de producție al brânzeturilor conform rețetelor originale.
Un punct forte al companiei este deținerea unei ferme de
vaci de rasa Holstein, fondată tot în 2015.
Laptele este pasteurizat, ceea ce garantează producerea
brânzeturilor de calitate înaltă.
În magazinele firmei puteți găsi următoarele produse: mozzarella de diferite dimensiuni, burrata, ricotta, scamorza, provola, caciotta, silano, canestrato, unt din smântână dulce.
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The FARM WITH ORIGINS was founded in December 2015,
specialized in the production of Italian soft and hard cheeses
from natural ingredients, such as mozzarella, ricotta, burrata,
provola etc.
Presently the company has a staff of 25 persons, including an
Italian technologist who supervises the production process of
cheeses to ensure their fidelity to original recipes.
Our strong point is our own farm with Holstein cows, also
founded in 2015.
The milk is pasteurized, guaranteeing the production of high
quality cheese.
In the company’s stores you can find the following products:
mozzarella in different sizes, burrata, ricotta, scamorza, provola, caciotta, silano, canestrato, and butter made from sweet
cream.

str. Avram Iancu, 32, magazinul “Mäalex”
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 71-13-14; 27-05-09
GSM : +373-79/ 54-44-91
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 126,
magazinul “SPORT”

str. Alexandru cel Bun, 32,
magazinul “Mäalex”
C.C. UNIC, et. 3
C.C. СОЮЗ, boutique 3007, parter
str. Ismail 47, magazinul “Mäalex”

MÄALEX GRUP S.R.L.

Producător autohton de genţi care a eliminat concurenţii,
pentru că Mäalex a reușit să îmbine trei dintre cele mai importante calităţi pentru o geantă: stil, practicitate și originalitate! Misiunea companiei Mäalex este crearea unei mărci
competitive pe piața moldovenească, care corespunde standardelor internaționale. Produsele companiei Mäalex sunt
de nepreţuit pentru tinerele care-şi doresc o schimbare. Furnitura de calitate asigură produsului originalitate şi durabilitate. Fiecare îşi va găsi geanta de la Mäalex.

Moldovan manufacturer of bags, which outdid domestic and
foreign competitors, because MAALEX managed to combine 3 most important qualities of a bag: style, practicality
and originality! MAALEX mission - to create on the Moldovan market a competitive brand, in line with all international
standards in this field. MAALEX bags are made for girls who
like variety. Quality fittings not only give an original look to
a bag, but also ensure its durability. Everyone will find their
bag at MAALEX.

FARMER 2018

str. Grenoble 176 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 56-95-05
Fax : +373 22/ 56-95-05
GSM : +373 79/ 17-10-60
E-mail: fermacuorigini@gmail.com
URL : www.frescolatte.md
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str. Marinescu 46, Durlești, mun. Chișinău,
Republica Moldova
GSM: +373 78 18 19 19
GSM: +373 60 733 334
E-mail: maccomd@gmail.com
Web-site/magazin online: www. macco.md

ANIMAL SHOW

A.O ASOCIAȚIA FERMIERILOR PRODUCĂTORI DE LAPTE
GSM: 079 63 35 23
e-mail: ana@millstream.md

MACCO
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MACCO is a local brand of Barefoot footwear for children,
minimalist footwear that mimics natural barefooted walking.
Going barefoot is recommended for children who take their
first steps, and in Macco booties your child feels and walks as
naturally barefooted:
• Feels the soil unevenness,
• Uses his/her fingers and foot muscles,
• Finds the balance easier,
• Reflex areas in the soles are stimulated,
• Made of natural leather, excellent airing.
Created with much love!

The Dairy Farmers Association started its activity in 2017 and
has 30 members - households with about 2000 cows, registered in the CIA Register system, with a monthly average
productivity of over 50 tons of milk. 100% of milk is used at
authorized processing units in the Republic of Moldova. In
the course of its activity, the Association organized various
activities and programs to support its members through consultancy, training, work travels abroad, etc.
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Macco este un brand local de încălțăminte Barefoot pentru
copii, încălțăminte minimalistă care imită mersul natural, desculț. Mersul desculț este recomandat copiilor care fac primii
pași, iar în papuceii Macco copilul tău parcă ar fi desculț:
• Simte inegalitățile solului,
• Folosește degetele picioarelor și mușchii tălpii,
• Își găsește echilibrul mai ușor,
• Sunt stimulate zonele reflexe din talpă,
• Sunt din piele naturală, respiră excelent,
Creat cu multă dragoste!

A.O Asociația Fermierilor Producători de Lapte și-a inceput
activitatea la 4 septembrie 2017, are 30 de membri - gospodării cu aproximativ 2000 de vaci înregistrate în sistemul CIA
Registru, cu productivitatea de peste 50 tone mediu lunar.
Laptele este valorificat 100% la unitățile de procesare autorizate din Republica Moldova. În perioada de activitate Asociația a organizat diferite activități și programe de susținere
a membrilor săi prin consultanță, instruiri, deplasări peste
hotare etc.
O nouă activitate a AO AFPL este identificarea donatorilor
pentru susținere financiara în achiziția de echipamente, de
colectare și expertiză lunară a probelor de lapte.

A new activity of AOP AFPL is to identify donors for financial
support in the procurement of equipment, collection and
monthly expertise of milk samples.
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INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN
ZOOTEHNIE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

ANIMAL SHOW

MILLSTREAM DAIRY S.R.L.
MD-4630 s. Goleni, r-nul Edineț

MD 6525, R. Moldova, r-nul Anenii Noi, s. Maximovca;
e-mail: izmv56@mail.ru
SCIENTIFIC AND PRACTICAL INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGIES
IN ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY MEDICINE
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Research and consultancy services offered by the Institute:
- Analysis of chemical composition of feed;
- Chemical analysis of milk and meat;
- Analysis of biochemical indices of animal blood and regulation of ration in animals;
- Testing the breeders by the quality of the progeny;
- Calculation of food rations;
- Estimation of animals quality (by species);
- Treatment and prophylaxis of various animal diseases;
- Training of animal technicians;
- Artificial sowing of animals;
- Elaboration and implementation of technology transfer
projects for livestock farms;
- Consultations (technological, zootechnical and breeding
records, elaboration of selection and improvement plans,
etc.).
- Information services and schooling services (recommendations, instructions, practical guides, etc.) for livestock breeders.

Millstream Dairy - fermă de producere a laptelui, are în dotare cele mai noi echipamente și tehnologii în zootehnie. Un
olandez a construit o fermă-tip UE în Moldova. În mai 2012
a fost fondată compania, initial specializată în producerea
furajelor.
În mai 2013 au fost importate primele vaci de rasa Holstein
Freisian din Olanda. La moment compania întreține peste
550 de capete și produce furaje pe 260 ha teren agricol.

Millstream Dairy is a milk-producing farm, outfitted with
modern equipment and technologies in animal husbandry.
A Dutchman built this EU-type farm in Moldova in May 2012,
the company being initially specialized in the production of
animal feed.
In May 201,3 the first Holstein Freisian cows were imported
from the Netherlands. At present the company maintains
over 550 heads of livestock and produces forage on 260 ha
of agricultural land.
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Servicii de cercetare și consultanță oferite de IȘPBZMV:
- Analiza componenței chimice a furajelor;
- Analiza chimică a laptelui și a cărnii;
- Analiza indicilor biochimici a sângelui la animale și reglarea
rației la animale;
- Testarea reproducătorilor după calitățile descendenței;
- Calcularea rațiilor de alimentație;
- Bonitarea animalelor (pe specii);
- Tratarea și profilaxia diverselor maladii la animale;
- Instruirea tehnicienilor pentru ÎA a animalelor;
- Însămânțarea artificială a animalelor;
- Elaborarea și implementarea proiectelor de transfer tehnologic pentru ferme zootehnice;
- Consultații (tehnologice, evidența zootehnică și de prăsilă;
elaborarea Planurilor de selecție și ameliorare etc.
- Servicii de asigurare cu surse de informare și școlarizare
(recomandări, instrucțiuni, ghiduri practice etc.) a crescătorilor de animale.
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NEOLACTA S.R.L.

ANIMAL SHOW

ACVAGENRESURS

s. Horești, r-nul Ialoveni

str. Constantin Tănase 6
Md-2005 Chișinău
069 24 58 83

FARMER 2018

NEOLACTA este o fermă de lapte, cu iun șeptel de circa circa
520 de capete de vaci de rasă întreținute în cele mai bune
condiții, controlate de echipament electronic . Se planifică
dezvoltarea fermei și deschiderea unei linii de procesare a
laptelui.
Ferma are în dotare cele mai noi tehnologii zootehnice, ceea
ce permite obținerea laptelui de calitate. Sunt folosite doar
furaje calitative, crescute de Neolacta în parteneriat cu întreprinderi agricole locale.
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NEOLACTA is a dairy farm with about 520 livestock heads,
kept in the best conditions, controlled by electronic equipment. We plan to develop the farm and open a milk processing line.
The farm is equipped with the latest zootechnical technologies, which allows the obtaining of quality milk. Only qualitative feeds, raised by Neolacta in partnership with local agricultural enterprises, are used.

Au fost create, aprobate şi brevetate trei rase de crap. Rasele
create în Moldova au fost incluse în Catalogul raselor de crap
al ţărilor Europei Centrale şi de Est.

Scientific Achievements and Innovative Achievements of
the Aquatic Genetic Resources Research Center ACVAGENRESURS

Rasele Crap de Teleneşti cu solzi și cu solzi în ramă cu
rezistenţă sporită la boli infecţioase, proces rapid de creştere, exterior bun, permite obţinerea produsului de calitatea
înaltă, sănătos, fără folosirea medicamentelor.
RASA Crap de Cubolta cu solzi RASA Crap de Mâdâc cu solzi
dispersaţi cu rezistenţă sporită la iernat, capacitate bună de
căutare a hranei şi de alimentare activă la temperaturi comparativ joase ale apei.

Three carp breeds have been created, approved and patented. The breeds created in Moldova have been included in
the Carp breeds catalog of the Central and Eastern European countries.
The races Carp de Telenesti - with scales and with scales in
the frame, with increased resistance to infectious diseases,
rapid growth , good exterior - allows to obtain a product of
high quality, healthy, without using any drugs.
The race Carp of Cubolta with scales and the race Carp of
Madac with dispersed scales and increased resistance to
wintering, good ability to search for food and active feed at
comparatively low water temperatures.
The race Carp of Madac with dispersed scales is recommended for cultivation in aquatic basins with relatively strict
growth conditions.

RASA Crap de Mâdâc cu solzi dispersaţi este recomandat
pentru cultivare în bazine acvatice cu condiţii relativ stricte
de creştere.
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ANIMAL SHOW

STAŢIUNEA TEHNOLOGICO-EXPERIMENTALĂ MAXIMOVCA
MD-6525 s. Maximovca, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 69-79-40

Producerea laptelui, creşterea tineretului de prăsilă, bovine
rasa Simmental.

Milk production, growing breeding animals,
Simmental cattle.

AVIBAR BALJICOV IGOR G.Ț.
MD-6811 s. Bardar r-nul Ialoveni, Republica Moldova
GSM: +373 79/ 48-25-99
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Crește și întreține animale și păsări de rasă (exotice).
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Breeding of exotic pedigree animals and birds.

ALTIAD, 17 RUE DE LA BANQUE PARIS 75002 FRANCE
EMAIL : CONTACT@ALTIAD.COM
SITES: AGROBOURSE.COM; ALTIAD.COM
TELEPHONE: +33 (0)1 45 63 07 00

Benoit Sommier - the Chairman of Altiad:
THE BEST WAY TO PRESENT AGROUBOURSE360 IS THE TRIPTYCH VISION:
1) Disruptive business model, in terms of revolutionary influence, our solution could
be places in the same rank as Uber, Amazon or Airbnb
2) Digital interactive Trading platform, Marketplace and e-Commerce platform
3) Big Agricultural Data.
Taking into account the high agricultural potential of Moldova and its achievement in
the way of European integration, being armed by Agrobourse360 – Moldova could
make a huge breakthrough in agriculture development.”

