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Stimați organizatori, participanți și oaspeți
ai expoziției!

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este promotor al noilor tehno-
logii 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 pentru a saluta și a da asigurări producătorilor 
de tehnologii moderne, că astfel, de evenimente sunt o platformă extraordinară de co-
municare, de schimb de experiență și o oportunitate de promovare.  
 Pe parcursul ultimelor decenii expoziția a reunit producători de mașini și utilaje, tractoa-
re 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 expoziția Moldagrotech (spring), deopotrivă, participă și firme de producători și dis-
tribuitori de semințe, produse pentru cultivarea și protecția plantelor; sisteme de irigare, 
sere pentru cultivarea legumelor și fructelor, dar și reprezentanți ai instituțiilor de cerce-
tare, asociațiilor și universităților de profil, fapt ce favorizează stabilirea parteneriatelor și 
schimbul de bune practici. 
Pentru Republica Moldova organizarea acestei 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 a devenit deja tradiție.
Contează și faptul că 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 pro-
dusele 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 
expoziției pentru a prezenta succesele remarcabile. 
Stimați participanți, vă doresc succes și realizări frumoase, rezultate semnificative pe ter-
men lung, iar oaspeților - bine ați venit și să aveți un sejur reușit în țara noastră. 

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

DEAR ORGANIZERS, PARTICIPANTS AND GUESTS
OF THE EXHIBITION!

The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment is a promoter of 
new agricultural technologies, supporting and promoting innovative solutions that in-
crease competitiveness in the sector. Traditionally, the Ministry attends every edition of 
the International specialized exhibition MOLDAGROTECH to greet and give assurances 
to manufacturers of modern technologies, that such events are an extraordinary plat-
form 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 favoring 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 coun-
tries, 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, 
Minister of Agriculture, Regional Development and Environment
of the Republic of Moldova

Nicolae CIUBUC,
Ministru al Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului al 
Republicii Moldova



Stimaţi parteneri, participanţi, oaspeţi!

Vă salut la „MOLDAGROTECH” (spring) – târgul așteptat în debut de sezon 
agricol, cu efecte benefice asupra afacerilor și dezvoltării ramurii! 
Ajunsă la ediţia a XXXVI-a, expoziţia a crescut calitativ și cantitativ, astfel 
că toate spaţiile abundă în mașini, utilaje, instrumente pentru agricultură, 
produse de protecţie a plantelor, fertilizanţi, material semincer ș.a., la fel, 
diverse servicii pentru sector. Evenimentul oferă cadrul propice întâlniri-
lor fără intermediari dintre jucătorii pieţei pentru stabilirea și extinderea 
contactelor de afaceri. În patru zile de expoziţie participanţii valorifică 
oportunităţi de promovare a noutăţilor din domeniu, iar vizitatorii fructi-
fică beneficii, precum achiziţii reușite, consultări calificate ale specialiști-
lor, idei noi în cadrul seminarelor, prezentărilor care formează un program 
conex consistent. 
Trecerea în revistă a noutăţilor din domeniul tehnicii și materialelor pen-
tru sectorul agrar va lua conturul concursului conex expoziţiei „Util pen-
tru Moldova”. Un alt eveniment important este Ziua tineretului studios 
„Agrogeneraţia”, care va antrena tineri specialiști, precum și studenţi ai 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova în dezbateri la diverse teme, de-
venind o pistă de lansare a tinerelor talente. 
Eficienţa înaltă, oferta bogată, activităţile de afaceri utile, instrumentele 
aplicate cu tentă de individualizare și alţi indicatori de calitate,  plasează 
„MOLDAGROTECH” în evenimentele de top din regiune, fapt confirmat 
de aderarea expoziţiei la prestigioasele asociaţii expoziţionale internaţi-
onale, precum UFI și EURASCO. Performanţele înregistrate se datorează 
eforturilor cooperate ale organizatorilor, partenerilor și participanţilor, 
căror le aducem mulţumiri, în special, Ministerului Agriculturii și Indus-
triei Alimentare – co-organizatorul tradiţional al evenimentului; AGRO TV 
Moldova – partenerul media general. 
Nu-mi rămîne decît să urez mult succes tuturor și să ne revedem la ediţiile 
viitoare!

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

Dear partners, participants and guests!

Welcome to MOLDAGROTECH (spring) - the most expected fair at the begin-
ning of the agricultural season, an event with beneficial effects on business-
es  and the development of the industry! 
Having reached this 36th edition, the exhibition grew qualitatively and 
quantitatively, so that the entire exhibition space abounds in machinery, 
equipment for agriculture automation, tools, plant protection products, 
fertilizers, seedling material, etc., and also in various services for the sector. 
The event provides the framework for direct meetings between all market 
players, supporting the establishment and expansion of business contacts. 
In the course of four days of the exhibition, the participants will capitalize on 
opportunities to promote industry news, while visitors will benefit from suc-
cessful acquisitions, expert consultations, and new ideas in the framework of 
seminars and presentations that form a consistent business program.
The review of equipment and materials for the agr9culrural sector will take 
the shape of the contest “Useful for Moldova”. Another important event is the 
Agrogeneration Students’ Day, which will engage young specialists as well as 
students of the State Agrarian University of Moldova in debates on various 
topics, becoming a launching pad for young talents. 
The high efficiency, a rich offer, useful business activities, tailor-made mar-
keting tools and other quality indicators place MOLDAGROTECH in the top 
events in the region, confirmed by the recognition of the exhibition by pres-
tigious international exhibition associations, such as UFI and EURASCO. The 
achieved performances are due to the joint efforts of organizers, partners 
and exhibitors, to whom we express our gratitude, with special thanks to the 
Ministry of Agriculture and Food Industry - the traditional co-organizer of 
the event and to AGRO TV Moldova - the general media partner. 
I wish everyone many successes and we are looking forward to meeting you 
at the next editions!

Arcadie Andronic
General Director of IEC Moldexpo SA

Arcadie Andronic,
Director general al  
C.I.E. „Moldexpo” S.A.
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February 28 - March 3

BEAUTY
www.beauty.moldexpo.md

xpoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie şi 
echipamente pentru industria frumuseţii, ediţia a XXII-a
XXII-я  Международная специализированная выставка косметики, 
парфюмерии и оборудования для индустрии красоты
22nd International specialized exhibition of cosmetics, perfumery and 
equipment for the beauty industry

March 13 – 16

MOLDAGROTECH (SPRING)
www.moldagrotech2.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente  şi 
tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVI-a
XXXVI-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
36th International specialized exhibition of equipment and 
technologies for the agro-industrial sector

April 3 – 6

MOLDCONSTRUCT
www.moldconstruct.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi 
materiale pentru construcţii, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка строительных 
технологий, оборудования, инструментов и материалов
24th  International specialized exhibition of technologies, equipment, 
tools and materials for construction 

April 3 – 6

MOLDENERGY
www.moldenergy.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a 
energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de 
condiţionare a aerului, ediţia a XXIII-a
XXIII-я Международная специализированная выставка 
энергосберегающих технологий, систем отопления, газоснабжения и 
кондиционирования воздуха
23rd International specialized exhibition of power-saving technologies, 
thermal installations, gas-supply, heating and air conditioning systems

February 7–10

TOURISM. LEISURE. HOTELS
www.tourism.moldexpo.md
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, 
ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка туризма, 
отдыха и гостиниц
24th International specialized exhibition of tourism, leisure and hotels

May 16 – 19

FOOD TECHNOLOGY
www.food-technology.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru 
industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка оборудования и 
технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности
26th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the food processing industry

May 16 – 19

PACKAGING. DEPOT
www.packaging-depot.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, tehnologii  şi 
utilaje pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка тары и 
упаковки, материалов и оборудования для их производства
24th International specialized exhibition of packaging, packing materials 
and equipment for their production

May 30 - June 2 

KID'S EXPO
www.kids.moldexpo.md

Expoziţie-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru copii şi 
viitoarele mame, ediţia a IX-a
IX-я Международная выставка-фестиваль товаров и услуг для детей 
и будущих мам
9th International exhibition-festival of products and services for children 
and future mothers

April 19 - 23

TÂRGUL de FLORII
www.easter.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Paşti, ediţia a VIII-a
VIII-я Ярмарка пасхальных подарков
8th Easter Fair

May 16 – 19

FOOD & DRINKS
www.food-drinks.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii 
prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка 
продовольственных товаров и сырья для их производства
26th International specialized exhibition of foodstuffs and raw materials 
for their production

2019

Târg de articole pentru şcoală, ediţia a VII-a
VII-я Ярмарка школьных товаров
7th Fair of school supplies 

August 15 - September 1

SCHOOL FAIR 
www.school.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, 
preparate farmaceutice și de stomatologie, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка 
медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии
25th International specialized exhibition of medical equipment, 
pharmaceuticals and stomatology

September 11 – 13

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

Festivalul vinurilor tinere, ediţia a VII-a
VII-й Фестиваль молодого вина
7th Festival of Young Wine

September 28 – 29

TULBUREL
www.tulburel.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii 
prime pentru industria uşoară, ediţia a XIX-a
XIX-я Международная специализированная выставка товаров, 
оборудования и сырья для легкой промышленности
19th International specialized exhibition of products, equipment 
and raw materials for the light industry

September 26 – 29

INTERNATIONAL FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii 
pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
XXXVII-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
37th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the agro-industrial sector

October 16 – 19

MOLDAGROTECH (AUTUMN) 
www.moldagrotech.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje, scule, materiale şi 
accesorii pentru fabricarea mobilei, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка мебельной 
продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для 
производства мебели  
20th International specialized exhibition of furniture, equipment, tools, raw 
materials and accessories for furniture manufacture

October 31 – November 3

EXPO MOBILA
www.furniture.moldexpo.md

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii 
agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел
22nd International specialized exhibition-fair of produce, agricultural 
equipment, technologies and crafts

October 16 – 19

FARMER
www.farmer.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Crăciun, ediţia a XVI-a
XVI-я Ярмарка рождественских подарков
16th Fair of Christmas Gifts

December 20 – 24

CRĂCIUNUL ACASĂ 
www.christmas-fair.moldexpo.md
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999.md este cel mai mare site de anunțuri din Republica 
Moldova. În medie, 230 000 de vizitatori intră în fiecare zi pe 
site pentru a cumpăra sau a vinde produse și servicii. Anun-
țurile sunt plasate de către persoane fizice, antreprenori și 
companii, astfel încât pe 999.md puteți găsi de toate: de la 
automobile și tehnologii digitale până la pachete de odihnă 
și magneți pentru frigider. Sarcina site-ului 999.md este de a 
ajuta întreprinderile mici și mari să se dezvolte în Republica 
Moldova.
Totodată, 999.md are cea mai populară aplicație mobilă pen-
tru iOS și Android din Republica Moldova. Mai mult de 200 
000 de persoane au instalat și utilizează serviciile acesteia pe 
dispozitivele lor. 90 000 de utilizatori folosesc aplicația lunar. 

999.md is the largest ad site in the Republic of Moldova. On 
average, 230,000 visitors enter the site every day to buy or 
sell products and services. Ads are placed by individuals, en-
trepreneurs and companies so that on 999.md you can find 
everything - from automobiles and digital technologies to 
vacation packages and fridge magnets. The goal of 999.md 
is to help small and large businesses develop in the Republic 
of Moldova.
At the same time, 999.md has the most popular mobile app 
for iOS and Android in the Republic of Moldova. More than 
200,000 people have installed and used its services on their 
devices. 90,000 users use the application monthly.

999.MD

Web-site: www.999.me
e-mail: info@999.md

tel.:  022 888 002
str. Calea Orheiului 28/1

Chișinău, Republica Moldova
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Advice&Consulting realizează livezi la cheie, se focalizează 
pe îmbunătățirea continuă a sectorului horticol prin optimi-
zarea 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.

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.

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.

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.

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

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 activita-
tea lor, angajații companiei Agromeșter HD sunt ghidați de 
valorile lui John Deere care rămân neschimbate din 1837 - 
onestitate, calitate, angajament și inovație.

AGROMESTER HD is active in the Moldovan market since 
2012. During this time we have accumulated a unique ex-
perience 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.

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. Dealer Național
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AGRO TV MOLDOVA

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, in-
dustria agroalimentară și ramurile conexe. 
AGRO TV Moldova informează zilnic cetățenii despre reali-
zările și practicile internaționale din domeniu, planurile de 
susținere a implimentării acestora de către agricultori și in-
stituțiile abilitate. Abordăm problemele cu care se confruntă 
agricultorii, relatăm despre experiențele reale de depășire 
a acestora. Pe lângă subiectele legate de domeniul agricul-
turii, 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 bu-
cătăriei naționale.

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; broad-
casts 100% of programs to people interested in agriculture, 
agro-food industry and related industries.
AGRO TV Moldova daily informs the citizens about the inter-
national 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 ag-
riculture 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 mu-
sic, traditional costumes and national cuisine.

Mun. Chișinău, 
Republica Moldova
Str. Calea Orheiului 122
GSM +373 68 200 844
contact@agrotvmoldova.md

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. 

Agrobiznes este Partener Media al celor mai importante eve-
nimente 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 fir-
me, 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 vis-
itors per month. 

Agrobiznes is the Media Partner of the most important agri-
cultural events in Moldova and Romania. We have working 
relationships with institutions, organizations and companies 
in the first league of local agribusiness.

Our readers are farmers and agricultural producers, institu-
tions and companies, experts, managers of companies, peo-
ple interested in agriculture etc.

Our Facebook page has over 28,000 followers, the weekly 
Newsletter goes into the mailboxes of about 5,000 subscrib-
ers. Agrobiznes Alert - the automated news distribution ser-
vice, currently has over 14,000 subscribers.

AGROBIZNES.MD

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
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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, biostimulanti-
lor, pesticidelor; • Aplicare uniformă, dozare exactă privind 
distribuirea pe suprafețe; • Eficiență sporită în toate zonele 
climatice; • Posibilitatea de utilizare în diferite stadii de ve-
getație; • Ideal pentru utilizarea în tehnologiile mini- și no-ti-
ll (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.

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; • Possibil-
ity 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 hu-
midity.

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. 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

AgroEco Invest EOOD are o experiență vastă în reproduce-
rea, cultivarea și prelucrarea plantelor pentru obținerea ule-
iurilor esențiale. Domeniile de activitate:
- consultanță privind cultivarea plantelor medicinale și pen-
tru uleiuri esențiale;
- vânzarea semințelor și a materialului săditor obținute de 
pe un teren licențiat pentru creșterea: levănțicii, mușețelului 
etc.;
- fabricarea și prelucrarea uleiurilor esențiale și a extractelor;
- servicii de proiectare și îmbunătățire a echipamentului de 
prelucrare a uleiurilor esențiale.
În 2018 AgroEko Invest Ltd. a lansat modelul îmbunătățit de 
cositoare KEK-18M pentru recoltarea culturilor oleaginoase, 
cum ar fi lavanda, menta, melisa, isop, pelin etc.

AgroEco Invest EOOD has a wide experience in the repro-
duction, cultivation and processing of essential oil plants. 
The company carries out:
-Consultation on the cultivation of essential oil and medical 
plants
- Sale of seeds and planting material from a licensed nursery: 
lavender, chamomile, etc.
-Manufacture and processing of essential oils and extracts.
-Services in the design and improvement of equipment for 
the processing of essential oil.
 
In 2018 AgroEco Invest EOOD released an improved mod-
el of the mounted  mower KEK-18M for the gathering  of 
essential oil plants, such as lavender, mint, melissa, hyssop, 
wormwood, etc.

AGROECO INVEST EOOD

АгроЕко Инвест ЕООД
Болгария ,9000 Варна

Жк.Чайка бл.51 Б ,партер офис
 Тел:+359899906739

agroecoinvest@gmail.com
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Compania AGROFERMOTECH, fondată în august 2001, este 
reprezentantul oficial al companiilor FENDT al corporației 
AGCO (Germania), FORIGO (Italia), CAFFINI (Italia), IRRI-
MEC (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 și prestarea serviciilor de 
întreţinere în garanţie a tehnicii și de instruire a mecaniza-
torilor. Genurile principale de activitate sunt comercializarea 
tehnicii agricole, a pieselor de schimb, cauciucurilor, uleiuri-
lor și lichidelor, precum și mentenanța echipamentului agri-
col. Obiectivul principal al companiei este respectul față de 
clienți, furnizori și colaboratori prin efectuarea unor servicii 
de calitate. Pentru a reuși prestarea serviciilor calitative și la 
timp, în cadrul companiei activează echipe mobile, care de-
servesc 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 mainte-
nance and training of machinery operators. The main direc-
tions 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 collab-
orators 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.

AGROFERMOTECH S.R.L.

 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

AGROFORȚA-M S.R.L.

AGROFORŢA - lider național în implementarea soluțiilor inte-
ligente 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 și produse calitative.
Conlucrăm cu parteneri cu renume international, așa ca: Ne-
tafim, 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.

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 profession-
als 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 PHI-
LOSOPHY of AGROFORTA TEAM.

MD-4839 com. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22 105 770

GSM: +37378 770 770 
e-mail: info@agroforta.md

URL: www.agroforta.md
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Societatea pe acțiuni Agromașina este una dintre principa-
lele întreprinderi producătoare de mașini și utilaje agricole 
pentru întreținerea viilor, livezilor și a multor alte culturi de 
câmp. Prioritate a S.A. Agromașina este dezvoltarea între-
prinderii prin modernizarea, îmbunătățirea calității și cerce-
tarea 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, S.A. Agromașina a realizat 
fabricarea cu succes a platformei etajate pentru recoltarea 
fructelor PPS-3,5.

AGROMAŞINA is one of the most important manufacturers of 
agricultural machinery and equipment for the maintenance 
of vineyards, orchards and field crops. AGROMAŞINA’s pri-
ority 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 mod-
els of machinery and other agricultural equipment, most of 
which are part of the equipment strictly needed in agricul-
ture. More recently, AGROMAŞINA has successfully manu-
factured the flatbed platform for fruit harvesting PPS-3.5!

AGROMAȘINA S.A.

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

mob.: (+373) 78-300-211  
mob. (+373) 78-300-222  
email: agromashina@list.ru 

Tractoarele AGROMAX au apărut pe piața din Moldova 
în anul 2015 și au evoluat pe parcursul anilor într-o marcă 
recunoscută la nivel național, având cel mai bun raport ca-
litate-preț, ele sunt bine dotate pentru a satisface fermierii 
începători și cei mari, precum și companiile: municipale și 
rutiere, și cuprind o gamă de modele până la 200CP unde 
sunt folosite cele mai avansate tehnologii pentru a îndeplini 
cerințele tuturor beneficiarilor.
Compania noastră este distribuitor exclusiv al tractoarelor 
AGROMAX, care sunt produse în China, fabrica fiind parte 
a unuia din cei mai mari producători mondiali de tractoare, 
utilaje și mașini agricole SDF Group. De asemenea, oferim 
fermierilor servicii complete de vânzare a utilajelor și mașini-
lor agricole, deservirea și suportul tehnic în timpul garanției 
și post garanție.

AGROMAX tractors have appeared on the Moldovan mar-
ket in 2015 and have evolved over the years in a national-
ly recognized brand with the best value for money, and are 
well-equipped to cater for small and big farmers, as well as 
for municipal and road companies, encompassing a range 
of models up to 200hp, where the most advanced technol-
ogies are used to meet the requirements of all beneficiaries.
Our company is the exclusive distributor of AGROMAX 
tractors,  produced in China, the factory being part of one 
of the world’s largest manufacturers of SDF Group tractors 
and agricultural machinery and equipment. We also provide 
farmers with full sales service of agricultural machinery and  
equipment, as well as warranty and post-warranty mainte-
nance and technical support.

AGROMAX / SV-MOTOGRUP S.R.L.

mun.Chișinău, Grătiești, str.Ștefan cel Mare, nr.3
E-mail:info@agromax.md

Tel.: 078747225,078747224
www.agromax.md
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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 trans-
port cea mai largă gamă de mașini agricole, piese și compo-
nente pentru toate tipurile de gospodării, precum și soluții 
complete de selectare, ajustare, întreținere și reparație a ma-
șinilor pe toată perorioada de exploatare a acestora.

Agropiese TGR GRUP, founded in 1993, is the largest com-
pany 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 compo-
nents for all types of farming households, as well as com-
plete solutions for selection, adjustment, maintenance and 
repair of equipment throughout their operating period.

str. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 505 255
GSM: 373 79 77 02 60
e-mail: s.balerca@agro.md
URL: www.agro.md; www.belarus.md

AGROPROFI

Oficiul central - Stauceni, șos. M2 Chișinău-Soroca, 9 km 
Filiala Nord – mun. Bălți, str. Sorocii 117/6

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

info@agroprofi.md ; www.agroprofi.md

AgroProfi este compania care se dezvoltă activ și care oferă 
producătorilor agricoli din Republica Moldova soluţii eficien-
te pentru activitatea lor de producere, sub formă de utilaje și 
piese de la cei mai renumiţi producători, cum ar fi: Case IH 
(SUA); Maschio Gaspardo (Italia); Vaderstad (Suedia); Grego-
ire 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 specialiștii 

noștri calificaţi sunt pregătiţi să presteze orice asistenţă de or-
din tehnic necesară pentru efectuarea lucrărilor și deservirea 
tehnică a utilajelor.
Compania AgroProfi este gata sa vă vină în întâmpinare și să 
vă ofere, în colaborare cu partenerii noștri financiari, soluţii 
financiare avantajoase pentru procurarea utilajelor tehnice.
“Soluţii eficiente pentru agricultură” este misiunea Compani-
ei AgroProfi, care constituie fundamentul bunăstării.
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AGROSEL S.R.L.

AGROSEL creăm și comercializăm soiuri de legume gustoa-
se, productive și sănătoase. Cercetările din ultimii ani au ară-
tat că producția de legume a devenit una competitivă și de 
o dezvoltare continuă, iar acest aspect va genera tendințe 
noi pe piața de desfacere. Hibrizii de generație nouă de la 
AGROSEL asigură cultivatorilor de legume stabilitatea pro-
ducției, toleranță/rezistență la agenții patogeni și nu în ulti-
mul rând garantează readucerea gustului adevărat.

AGROSEL is investing continuously in vegetable breeding. 
The researches over the last few years has shown that vegeta-
ble production has become a competitive and  continuous-
ly developing field, and this will generate new trends in the 
market. The new generation hybrids from AGROSEL provide 
vegetable growers with stability in production, tolerance / 
resistance to pathogens and, not least, will bring back the 
genuine taste of vegetables.

str. Laminoriştilor nr. 268
Cod poştal 405100, Câmpia Turzii, jud. Cluj, România
Telefon: +40 264 305900 | Fax: +40 264 305909
E-mail: agrosel@agrosel.ro
https://agrosel.ro/ro/

AGROTRAC PRIM este distribuitorul oficial al tehnicii agri-
cole 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

AGROTRAC PRIM is the official distributor of ARMATRAC ag-
ricultural machinery in Moldova. AGROTRAC PRIM offers a 
wide range of tractors from 58 hp to 110 hp, equipped ac-
cording 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.

AGROTRAC PRIM S.R.L.

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
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AIPA este responsabilă de gestionarea eficientă a FNDAMR, 
inclusiv a surselor financiare provenite din fondurile UE, des-
tinate sectorului agricol, alocate spre administrare să reali-
zeze măsurile de intervenție pentru agricultură, astfel contri-
buind la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale. AIPA 
este în serviciul producătorilor agricoli la alocarea subvenți-
ilor în agricultură și dezvoltare rurală în concordanță  cu mă-
surile de sprijin incluse în Regulamentul de subvenționare:
Măsura 1 Investiții în exploatațiile agricole pentru restructu-
rare și adaptare la standardele Uniunii Europene
Măsura 2 Investiții în prelucrarea și comercializarea produ-
selor agricole
Măsura 3 Pregătirea pentru implementarea acțiunilor referi-
toare la mediul și spațiul rural
Măsura 4 Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale
Măsura 5 Servicii de consultanță și formare

AIPA is responsible for the efficient management of the 
NFARAD, including the EU’s financial sources for the agricul-
tural 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 sup-
port measures included in the Grant Regulations:
Measure 1 Investment in agricultural holdings for restructur-
ing and adaptation to European Union standards
Measure 2 Investments in the processing and marketing of 
agricultural products
Measure 3 Preparing for the implementation of environmen-
tal and rural space actions
Measure 4 Improve and develop rural infrastructure
Measure 5 Consultancy and training services.

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI 
PENTRU AGRICULTURĂ (AIPA)

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

ALEX S&E

„Alex S&E” activează pe piața Moldovei de 25 ani. 
Suntem producător autohton de: 
• Balanțe electronice pentru comerț;
• Echipament pentru industrie și sectorul agrotehnic: 

- Cântare pentru automobile și vagoane
- Cântare pentru animale
- Cântare cu monoșină și de macara
- Sisteme de dozare 

• Modernizarea tuturor tipurilor de cântare din mecanice în 
electronice, cu conectare la calculator;
• Automatizarea comerțului și segmentului HoReCa.
Compania are filiale în Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol.
Peste 20 000 de companii din Moldova, Rusia, Ucraina, Bela-
rusia sunt clienții companiei „Alex S&E”. 

Alex S & E is active on the Moldovan market for 25 years.
We manufacture the following products:
• Electronic scales for commerce;
• Equipment for industrial and agri-industrial sectors:

-  Scales for cars and coaches
-  Scales for animals
-  Monorail and crane scales 
-  Dosing Systems

We provide services in:
• Modernization of all types of scales from mechanical to 
electronic, with connection to a computer;
•  Automating trade and HoReCa segment.
The company has offices in Chisinau, Balti, Comrat and Ti-
raspol. Over 20 000 companies from Moldova, Russia, 
Ukraine, and Belarus are clients of Alex S & E.

str. Ion Pruncul 4/1
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 244-572
Fax: +373 22 29-67-29

Mob.: 0 696 00 830
e-mail: office@alex-se.com

Web-site: www.alex-se.com/ru
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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 demateriali-
zează, 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.

Firma agricolă AMG-KERNEL a fost fondata în 1999. În anul 
2002, AMG-Kemel a investit în achiziţionarea terenurilor 
agricole. În prezent compania deține peste 6000 ha de teren 
agricol, cea mai mare parte se află în raionul Soroca, în apro-
pierea râului Nistru, beneficiind, astfel, de condiţii prielnice 
pentru irigare. O activitate aparte este producerea și comer-
cializarea materialului săditor de nuc grecesc și înfiinţarea 
plantaţiilor multianuale de nuc. AMG-KERNEL deține o pe-
piniera de material săditor de nuc, cu o capacitatea anuală 
de 300000 de pomi de soiuri locale, omologate în Moldova 
și înregistrate în Registrul soiurilor și plantelor RM, așa ca: 
Chișinău, Cazacu, Călărași, Kogălniceanu. De asemenea, 
AMG-KERNEL a patentat 2 soiuri de nuc superintensiv Taisia 
și Timofei, cu fructificare laterală, rezistente la boli și ger, de 
pe care se obține o roadă mult mai mare. Un interes major 
pentru companie este înființarea plantațiilor multianuale de 
nuc. Astăzi, compania deține peste 800 ha de livezi de nuc.

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

The AMG-KERNEL agricultural firm was founded in 1999. In 
2002, AMG-Kemel invested in the purchase of agricultural 
land. At present, the company owns over 6000 ha of agri-
cultural land, mostly located in the Soroca district, near the 
Nistru river, thus benefiting from favorable conditions for irri-
gation. Our main activity is the production and marketing of 
Greek walnut seedlings and the creation of multiannual wal-
nut plantations. AMG-KERNEL owns a nursery with an annual 
capacity of 300,000 local varieties, approved in Moldova and 
recorded in the Register of Varieties and Plants of RM, such 
as: Chisinau, Cazacu, Calarasi, Kogalniceanu. AMG-KERNEL 
also patented 2 superintensive walnut varieties, Taisia and 
Timofei, with lateral fructification, resistant to diseases and 
frost, from which a much higher yield is obtained.  As regards 
the multiannual walnut plantations, presently the company 
owns over 800 ha of walnut orchards.

ALTIAD

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

AMG-KERNEL S.R.L.

str. Cosăuților, 35, or. Soroca, Republica Moldova
tel./fax: +373 230 31 259 

GSM: +373 69 143 452 
e-mail: vgutu@amg-holding.md

URL: www.kernel.md
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AMPELOS-PLUS S.R.L.

str. Columna 136, et.2, of.2
MD-2012 Chișinău, 
Republica Moldova
tel.: +373 22 210 669 
fax.: +373 22 22 99 00

GSM: +373 79 42 86 81
GSM: +373 69 10 34 69
e-mail: ampelos@ampelos.md
URL: www. ampelos.md 

Principalele activități ale AMPELOS-PLUS sunt următoarele: 
Consultanță în agricultură, Podgorii la cheie, Vinărie la cheie; 
Proiectarea, implementarea și furnizarea de sisteme moder-
ne de susținere și formare a arbuștilor.
Produse: Secatore FELCO, pari metalici PRESTIL, sârmă, la-
căte Gripple, scoabe, ancore, tocatoare BERTI, cultivatoare 
BRAUN etc.

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

APROCOMTEH S.R.L.    /    AGROMOTOR

șos. Muncești 426A
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova

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

Tel. /Fax : +373-22-555-400
GSM : +373-621-62-505

SEMĂNĂTOAREA AMAZONE CIRRUS

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

AMAZONE CIRRUS SEEDERS

SUCCESSFUL SOWING  RESULTS IN A SUCCESSFUL
HARVEST 
Trailed sowing combination, Cirrus, is a pneumatic seed drill 
and is distinguished by the excellent work quality of sowing 
and ploughing. With a working width ranging from 3 to 6 m 
and 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.
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S.C. ARBOS EASTERN EUROPE S.R.L.

Sediu social: Calea Dorobanti, nr 33A, 
010553, sector 1, Bucuresti; 
Sediu: Sos Bucuresti-Urziceni, nr. 249, 
077010, Afumati, Jud. Ilfov
Tel. Dep. Vanzari +40.739.841.884; 

Dep. Operatiuni +40.725.114.416; 
Dep. Marketing: +40.739.845.296
www.arbosromania.com 
office@arbosromania.com

ARBOS EASTERN EUROPE, importatorul și distribuitorul ex-
clusiv ARBOS în România, Bulgaria și Republica Moldova se 
poziționează ca partener de încredere pe termen lung al fer-
mierilor din România, Bulgaria și Republica Moldova.

Arbos se concentrează pe patru segmente diferite ale pie-
ței: SMALL (Seria 2000 și 3000 de la 25 la 70 CP) cu un preț 
foarte competitiv, cu tehnologie modernă și garanție de 24 
de luni; OPEN FIELD (serie 5000 de la 110 la 140 CP - și în 
curând până la 240 CP), o gamă complet nouă de tractoa-
re care combină tehnologia modernă cu soluții simple și un 
preț competitiv, țintind o fiabilitate completă și o garanție de 
36 de luni; SPECIALTY (fosta serie GOLDONI de la 20 la 110 
CP), echipamente extrem de specializate pentru culturi de vi-
ță-de-vie, livezi, legume și culturi specializate; IMPLEMENTS 
– gama completă, fostul brand MATERMACC, care, printre 
altele,  include utilaje pentru pregătirea solului, semănători 
de precizie, mașini de erbicidat, semănători de prelucrare di-
rectă, sprayers etc.

Creșterea culturilor de ulei esențial.
Material săditor de plantare.
Consultări în domeniul culturilor de uleiuri esențiale.

ARBOS EASTERN EUROPE, the exclusive importer and dis-
tributor of ARBOS in Romania, Bulgaria and the Republic of 
Moldova, is positioned as a long-term partner of the farmers 
in these countries.
 
Arbos focuses on four different market segments: SMALL (se-
ries  2000 and 3000 from 25 to 70 HP) at a very competitive 
price, with modern technology and 24-month warranty; OPEN 
FIELD (series 5000 from 110 to 140 hp - and soon up to 240 
hp), a completely new range of tractors combining modern 
technology with simple solutions and a competitive price, 
aiming for a complete reliability, with a 36-month warranty; 
SPECIALTY (former GOLDONI series from 20 to 110 hp), high-
ly specialized equipment for vineyards, orchards, vegetables 
and specialized crops; IMPLEMENTS - the complete range, 
the former MATERMACC brand, which includes, among other 
things, soil preparation machines, precision seeders, sprayers, 
direct-processing seeders, sprayers, etc.

Growing essential oil crops.
Planting material.
Consultations in the field of essential oil crops.

ASTERID GROUP S.R.L.

str. A. Scusev, 81/1, 
MD-2012 mun. Chisinau, Republica Moldexpo

Mob.: 0688 222 04
alexei.berezneak@gmail.com
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ATC Agrotehcomert, официальный дилер Ростсельмаш в 
Молдове, привёз на рынок сельхозтехники новый ком-
байн III класса «Nova», который пополнил ряды уже име-
ющихся 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  кормоубороч-
ные комбайны, трактора, опрыскиватели, кормозагото-
вительное , 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, ак-
кумуляторы, ремни, стартеры, гидронасосы, генераторы, 
ремкомплекты РТИ, подшипники, инструмент и многое 
другое.

ATC Agrotehcomerț, dealer oficial al Ростсельмаш în Mol-
dova, 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 difi-
cile. 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, acu-
mulatoare, curele, starteri, pompe hidraulice, generatoare, 
garnituri și sigilii din cauciuc, rulmenți, instrumente și multe 
altele.

ATC-AGROTEHCOMERŢ S.A.

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

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

AUTOSPACE S.R.L.

str. Bucuriei 18а
tel: +373 22 123-100

URL: autospace.md

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

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



www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md
46 47

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

AO BACIFERA a fost înregistrată în februarie anul 2010, este 
o organizaţie care promovează interesele producătorilor de 
pomușoare, presetază servicii reprezentând membrii săi în 
reţiaua organizaţiilor publice, organele de Stat, organizaţiișe 
public administrative; promovează politica de producere a 
pomușoarelor; Acordă susţinere consultativă în activităţile 
economice la producerea și comercializarea pomușoarelor; 
Participă la crearea și promovarea legilor, la dezvoltarea eco-
nomică a programelor de producere și realizarea pomușoa-
relor. Organizează și participă la seminare de instruire, expo-
ziţii, târguri etc.

Registered in February 2010. Promotes the interests of ber-
ries producers, provides services representing members in 
public organizations, state bodies; promotes the cultivation 
of berries; Provides consultative support in economic activi-
ties - cultivation and marketing of berries; Participates in the 
creation and promotion of laws, in the development of pro-
grams dedicated to the cultivation and marketing of berries. 
Organizes and participates in training seminars, exhibitions, 
fairs, etc.

AO ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE BACIFERA

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

BATSTRACTOR S.R.L.

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

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

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

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

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

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

MATERIALE PENTRU REPARAREA
TEHNICII AGRICOLE

Compania „Biochemtech” a fost fondată în 1989 de Boris Ko-
valev, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, 
Chișinău, Republica Moldova. Astăzi, compania „Biochem-
tech”, mulțumită anilor de experiență, este un laborator de 
producere capabil să creeze mijloace de combatere a orică-
rui tip de dăunător. Compania „Biochemtech” este lider în 
producerea capcanelor cu feromoni – mijloace ecologic pure 
de protecție împotriva dăunătorilor. Producția companiei 
noastre asigură o protecție sigură împotriva gândacilor, mo-
liilor de haine, dăunătorilor de grădină, viței de vie, fructelor, 
dăunătorilor forestieri, dăunătorilor culturilor agricole și altor 
tipuri de insecte dăunătoare.

Biochemtech was founded in 1989 by Boris Kovalev, PhD, pro-
fessor, Chişinău, Moldova. Nowadays,  thanks to years of expe-
rience Biochemtech is a production lab that is able to develop 
means of fighting with any kind of pest. Biochemtech is a lead-
er in the production of pheromone traps - environmentally 
friendly means of pest protection. Our company’s production 
is a safe protection against beetles, moths, garden, orchard 
and vineyards pests, forest pests, crop pests, and other.

BIOCHEMTECH S.R.L.

bd. Dacia 58
MD-2062, Chișinău, 
Republica Moldova

Tel: +373 79 56 92 98

Tel: +373 68 36 10 10 
Fax: +373 22 92 61 35 

E-mail: info@biochemtech.net 
Site-ul: biochemtech.eu
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BRUNNTHALLER-CS S.R.O.

Compania BRUNNTHALLER” propune echipamente de ca-
litate pentru ferme. Acestea reprezintă un sistem testat de 
secțiuni de grajd. Această tehnologie este potrivită atât pen-
tru grajdurile noi, cât și pentru cele în reconstrucţie, fapt de-
osebit de important pentru sectorul zootehnic din Moldova. 
Secţiunile de grajd (boxele) pot fi simple și duble. Construc-
ţia secţiunilor permite libertate în mișcare și spațiu confor-
tabil 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 confecţi-
onate din țevi de plastic cu diametrul de 60 mm. Fixatoarele 
și coloanele sunt executate din metal galvanizat.

BRUNNTHALLER offers quality farm equipment - tested sys-
tem of stable sections. This technology is suitable for both 
new and reconstructed stables, which is particularly impor-
tant for the livestock sector in Moldova. The sections (box-
es) 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.

Pardubická 1453,      
CZ 53501 Přelouč   
Czech republic
www.brunnthaller.com

Tel.  +420 466 955 399 
 fax +420 466 955 440
mob. + 420 602405537
e-mail:info@brunnthaller.com

GBST-Impex S.R.L. oferă un nou model de stropitori cu venti-
lator, cu orificiu frontal de admisie a aerului, BOREI-1
Stropitoarele BOREI oferă cea mai bună performanță de pul-
verizare.
Proiectarea specială a nodului ventilatorului (cu proprietăți 
aerodinamice îmbunătățite ale lamelor (din aluminiu) regla-
bile) asigură o gamă largă de debite de aer cu costuri mini-
me de energie.
Componentele de înaltă calitate asigură perioade lungi de 
funcționare. La cererea cumpărătorilor, stropitoarele BOREI 
sunt prezentate pentru teste comparative cu orice model de 
stropitori de pe piață.
Opțiuni suplimentare: instalarea echipamentului pentru 
controlul (la distanță) normei de pulverizare din cabina trac-
torului; Instalarea calculatorului, pentru a garanta calitatea 
pulverizării și controlul tratamentului plantelor, indiferent 
de calificarea operatorului; posibilitatea modificării clearan-
ce-ului.

GBST-Impex S.R.L. offers BOREI-1 - a new model of fan sprayer 
with frontal air intake.  
The BOREI sprayers provide the best spray performance. 
The specially designed fan (with improved aerodynamic prop-
erties and aluminum adjustable blades) provides a wide range 
of air flow with minimal energy costs.
High quality components ensure long periods of operation.
At the request of buyers, the BOREI sprayers are presented 
for comparative tests with any other sprayer models on the 
market.
Additional options are offered: installation of equipment for 
remote control of the sprayer from the tractor cabin; installa-
tion of a computer, to guarantee the quality of spraying and 
control the treatment of plantings, regardless of the qualifica-
tions of the operator; the possibility to change the clearance.

B.T.EST&CO S.R.L.

str. Cernisevschi 34 
MD 3801, or. Comrat, Republica Moldova

Tel./fax: +373 22 474132 
+373 22 474317 

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

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

CALBOR GRUP S.R.L.

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

Transport internațional de mărfuri
Compania CARGOPALET oferă soluții eficiente pentru trans-
portarea mărfurilor dvs. indiferent de volumul și complexita-
tea acestora. Profesionalismul și experiența echipei noastre 
în organizarea transportului internațional de mărfuri, precum 
și relațiile stabilite cu partenerii ruși și europeni, vă vor ajuta 
să beneficiați de calitate și operativitate maximă în realizarea 
comenzilor de transport.
• TRANSPORT AGABARITIC
• TRANSPORT  FRIGORIFIC  (Т С°)
• TRANSPORT  MĂRFURI  ADR
• GRUPAJ
• PERFECTAREA ACTELOR VAMALE
• ASIGURARE MARFĂ

International Freight Transport CARGOPALET offers efficient 
solutions for transporting your goods, no matter what their 
volume and complexity. The professionalism and experience 
of our team in the organization of international freight trans-
port, as well as the relations established with the Russian and 
European partners, will help you get the maximum quality and 
efficiency in the execution of transport orders.
•  OVERSIZED TRANSPORTATION
•  FRIGORIFIC TRANSPORTATION (Т ° C)
•  TRANSPORTATION OF GOODS ADR
•  GROUPAGE
•  CUSTOMS FORMALITIES
•  GOODS INSURANCE

CARGOPALET  S.R.L.

bd.Cuza-Vodă, 44, оф.238
MD-2060, mun.Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +022 109 202
Mob.: (+373) 78 000155

Mob.: (+373) 76 00 02 97
e-mail: office@cargopalet.com
web-site: www.cargopalet.com
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CARVIDON SERVICE este una dintre cele mai importante 
companii din Republica Moldova în domeniul implementării 
tehnologiilor avansate în agricultură, livrărilor de echipamen-
te agricole. Compania vinde piese de schimb pentru mașini 
și unități agricole și asigură servicii post-vânzare pentru echi-
pamente agricole. Munca bine coordonată a echipei, efici-
ența și calitatea informațiilor furnizate, luarea în considerare 
a intereselor clienților, înțelegerea și satisfacerea necesități-
lor 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.

Carvidon Service is one of the leading companies in Moldo-
va, engaged in the introduction of advanced technologies in 
agriculture, the supply of agricultural machinery. The com-
pany sells spare parts for agricultural machines and aggre-
gates, and provides maintenance services for agricultural 
machinery. Well-coordinated work of the company team, 
efficiency and quality of the information provided, consider-
ation of clients’ interests, understanding and satisfaction of 
their needs, openness to innovation - all this allows our cus-
tomers to make the right choice and get the most out of their 
choice of equipment

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

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 

CODRU-NORD S.A. – FLORIBEL S.R.L.

CODRU-NORD - FLORIBEL se specializează în producerea și
comercializarea plantelor decorative și ornamentale, a arbo-
rilor de specii foioase și conifere, trandafirilor.

CODRU-NORD - FLORIBEL specializes in the production and 
sale of ornamental plants, deciduous and coniferous trees 
and shrubs on domestic and international markets.

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
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COLASS S.A. 

Companie specializată în proiectare, construcții și montaj.
Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul construcți-
ilor, 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, con-
strucția și montarea utilajelor și echipamentelor de prelucra-
re și păstrare a cerealelor, inclusiv transportarea și montarea 
acestora.
COLASS – partener de încredere în construcții de calitate!

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 in-
dustrial halls or cold stores.
We also offer a wide range of services for the design, con-
struction and installation of grain processing and storage 
equipment, including transport and assembly.
COLASS - reliable partner in quality construction!

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

COMBUSERVICE S.R.L.

str-la Studenților 19/1, of. 92
tel./fax 022-315-275

GSM: +373 69 81 999 5 
URL: www.combuservice.promo.md 

e-mail: combuservice@mail.ru
e-mail: viritacom@mail.ru

Activitatea principală a companiei - proiectarea, construcția, 
repararea și deservirea stațiilor de alimentare, instalarea con-
ductelor de gaz și a cazanelor. Înlocuirea conductelor, rezer-
voarelor, dozatoarelor, instalarea de POS-terminale. COM-
BUSERVICE este antrenată în dotarea bazelor de produse 
petroliere cu echipamente metrologice avansate, repararea 
și întreținerea rezervoarelor. Servicii de detectare a defecte-
lor și de diagnosticare. Firma COMBUSERVICE livrează toa-
te echipamentele, le montează, pregătește documentația, 
însoțește, deservește, supraveghează tehnica livrată. Speci-
alizarea îngustă a companiei presupune calificare înaltă și 
responsabilitate.

The company specializes in design, construction, repair and 
maintenance of gas stations, installation of gas pipelines 
and boiler houses. Replacement of pipelines, tanks, fuel 
dispensers, installation of POS-terminals. COMBUSERVICE 
is also active in outfitting oil depots with the most modern 
metrological equipment, repair and maintenance of tanks. 
Services in defects’ identification and diagnostics. COM-
BUSERVICE supplies and mounts equipment, prepares the 
documentation, accompanies and maintains, ensures the su-
pervision of delivered equipment. The narrow specialization 
of the company means a high professional qualification and 
responsibility.
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SISTEM AUTOMATIZAT DE CÂNTĂRIRE
COMSCALES V2.0 este un sistem nou, eficient pentru evi-
dența inteligentă a mărfii și controlul traficului pe cântar. 
Operarea sistemului este efectuată cu ajutorul unei aplicații 
cu o interfață grafică intuitivă, comodă pentru utilizator.
Avantaje și beneficii:
- Operarea sistemului de la distanță cu orice dispozitiv inteli-
gent  prin intermediul internetului;
- Prelucrarea și stocarea informației de cântărire în baza de 
date tip Cloud cu accesarea din orice colţ al lumii;
- Sistem de monitorizare live 360° cu camere video și stoca-
rea imaginilor momentului de cântărire în baza de date;
- Eliberarea tichetelor de greutate conform “Legea nr. 166 
din 21 septembrie 2017”;
- Sistem de expediere automată a rapoartelor pe e-mail;
- Sistem inteligent de formare a rapoartelor cu diverse instru-
mente de filtrare si sortare;

AUTOMATIC WEIGHING SYSTEM
COMSCALES V2.0 is a new, efficient system for intelligent 
cargo inventory and traffic control on scales. Operation of 
the system is done with the help of an application with a us-
er-friendly intuitive graphical interface.
Advantages and benefits:
- Operating the system remotely with any intelligent device 
via Internet;
- Processing and storing weighing information in the Cloud 
database with access from any corner of the world;
- Live 360 ° monitoring system with video cameras and stor-
ing the moments of weighing in the database;
- Issuance of weight vouchers according to “Law no. 166 of 
21 September 2017 “;
-  Automatic e-mail dispatching system;
- Intelligent reporting system with various filtering and sort-
ing tools.

COMSALES GRUP S.R.L.

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

CONAGROMAȘ S.R.L.

CONAGROMAȘ este dealerul exclusiv Lovol International 
Heavy (China) și ХТЗ (Ucraina)  în Moldova. Echipa CONA-
GROMAȘ 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, folo-
sind 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 expe-
riență vastă și o înțelegere profundă a necesităților clienților.

CONAGROMAŞ is the exclusive dealer in Moldova of Lovol 
International Heavy (China) and ХТЗ (Ukraine). The CONA-
GROMAŞ 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.

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

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

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

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

S.C. DAMICOM S.R.L.

Compania DAMICOM activează pe piața mai mult de 16 ani, 
fiind reprezentant direct și dealer exclusiv al multor compa-
nii străine cu renume din Romania, Italia, Germania, Rusia, 
Ucraina, Turcia etc. Astfel, ofertăm o gamă completă de utila-
je și scule noi la prețuri de producător.
Compania propune utilaj, echipament și servicii conforme 
celor mai înalte cerințe de calitate, funcționalitate, utilitate și 
siguranță: tehnica pentru construcții mici și mari (buldoexca-
vatoare, macarale, compactori, betoniere, nocele, uzine de 
beton și asfalt, etc), instrumente și scule, utilaje și strunguri 
metal și lemn de toate tipurile, profesionale și de uz casnic, 
utilaje grele, uzine de beton și asfalt, tehnica pentru reparații 
drumuri, generatoare și compresoare, tehnica și unelte agri-
cole și de gospodărie etc. Toată tehnica și utilaje se livrează 
cu montarea și deservire pe durata garanției și postgaranției.   

DAMICOM has been operating on the market for more than 
16 years, as a direct representative and exclusive dealer of 
many renowned foreign companies from Romania, Italy, Ger-
many, Russia, Ukraine, Turkey etc. Thus, we offer a full range 
of new equipment and tools at manufacturer’s prices. 
The company offers machinery, equipment and services that 
meet the highest requirements of quality, functionality, utility 
and safety: equipment for small and large construction pro-
jects (backhoe loaders, cranes, compactors, concrete mixers, 
overhead, concrete and asphalt plants etc.), metalworking 
and woodworking machines of all kinds, professional and 
for household use, heavy machinery, concrete and asphalt 
plants, road repair, generators and compressors, agricultural 
and household machinery and equipment, etc. All machin-
ery and equipment are delivered with installation and war-
ranty and post-warranty service.

Mun.Chișinău , șos.Muncești 426/3
Tel : (022) 40 77 33/ 069 33 33 55

Fax: (022)  40 77 32
E-mail : salesdamicom@gmail.com

Site : www.damicom.md
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CENTRUL DAR  / I.I CHIVIRIGA VITALIE

or.Chisinau, str. Uzinelor 210/3
Mob.:069 236 124/ 069 243 273
tel./fax: 022 025 268/ 025 269
e-mail: info@centruldar.md
Web-site: www.centruldar.md

Centrul Dar vă oferă cel mai mare sortiment 
de anvelope camere JANTE în Republica 
Moldova pentru tehnica agricolă și specială, 
camioane, autoturisme : 
MICHELIN KLEBER TAURAS TRELLEBORG 
MITAS PETLAS STARMAXX ALLIANCE GA-
LAXY BARKLEY BKT VREDESTEIN MALHO-
TRA KABAT RIKEN SAVA Pronar.

Centrul DAR offers the largest 
assortment of tires, spokes, rims 
in R Moldova for agricultural 
and special equipment, trucks, 
cars: MICHELIN KLEBER TAURAS 
TRELLEBORG MITAS PETLAS 
STARMAXX ALLIANCE GALAXY 
BARKLEY BKT VREDESTEIN MAL-
HOTRA KABAT RIKEN SAVA PRO-
NAR.

DARMETFER S.R.L.

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

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

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

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

GRAPA ROTATIVĂ BR-6
Firma DARMETFER prezintă un utilaj inovativ: Grapa Rotativă 
BR-6. Grapa rotativă este folosită pentru lucrarea solului până 
și după răsărirea culturilor păioase, prășitoare și a culturilor 
tehnice. Destinația principală a grapelor este de a lucra su-
perficial 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 îngrășăminte-
lor. 
Cerințele agrotehnice impuse grapelor rotative sunt:
- mărunțirea solului în mod uniform, la adâncimea de 3-5 cm, 

fără a vătăma plantele și asigurarea distrugerii totale atât a 
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 prelucra-
rea 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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DIAZCHIM

Compania DiazChim ocupă un loc de frunte pe piața agrară 
din Republica Moldova în domeniul protecției plantelor. Pur-
tăm cu mîndrie titlul de distribuitor oficial al produselor com-
paniilor Bayer, Pioneer, FMC, Corteva, Monsanto, Saaten-U-
nion, Wuxal, Adama, Timac, Belchim, Aventro. Astfel fermierii 
din întreaga țară au acces la o gamă largă de produse de uz 
fitosanitar, semințe și fertilizanți foliari.
Promovăm o agricultură dezvoltată tehnologic cu produse 
de ultimă generație și cu o echipă mare de agronomi califi-
cați pentru a obține rezultate record.

DiazChim SRL: „Protecţie maximă – succes garantat”

DiazChim holds a leading position on the agricultural market 
in the Republic of Moldova in the field of plant protection. 
We are proud to be the official distributor of Bayer, Pioneer, 
FMC, Corteva, Monsanto, Saaten-Union, Wuxal, Adama, Ti-
mac, Belchim, Aventro. Farmers across the country have ac-
cess to a wide range of plant protection products, seeds and 
foliar fertilizers.
We promote a technologically developed agriculture with 
state-of-the-art products and a large team of skilled agrono-
mists to achieve record results.
 
DiazChim: “Maximum protection - guaranteed success”

Or. Strășeni șos. Chișinăului 16 
Md-3700
Telefon: +373 22 79-11-90;
Fax : +373 22/ 79-12-20;
Email: office@diazchim.md
Site : www.diazchim.md

DIAZTECH S.R.L.

șos. Chișinăului 10A
MD-3700 Strășeni, Republica Moldova

tel: 030 001 003
GSM: +373 69 62 12 28

e-mail: diana.mamei@diaztech.md
URL: www.diaztech.md

Dealer oficial al brandurilor Fendt și Valtra din concernul 
AGCO, DiazTech este partenerul de încredere al agriculto-
rilor. Tehnologii de ultimă generație, personal calificat, por-
tofoliu vast de produse de la lideri mondiali în producerea 
de utilaje agricole, toate puse la dispoziția fermierilor pentru 
creșterea profitabilității afacerii. 
DiazTech: Tehnologii avansate - posibilități nelimitate!

Official dealer of Fendt and Valtra brands, part of AGCO cor-
poration, 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. 
Advanced Technologies - Unlimited Possibilities!
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DILEXIS S.R.L.

DILEXIS - compania tehnologiilor inovative și serviciilor pen-
tru agricultura modernă.  Vânzarea unei game largi de siste-
me pentru vii și livezi, a accesoriilor de producție proprie și 
ale celor mai prestigioase mărci comerciale.

DILEXIS - the company of innovative technologies and ser-
vices for modern agriculture. Sale of a wide range of systems 
for vineyards and orchards, their own accessories and of the 
most prestigious brands.

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

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 siste-
mele de irigare, utilaje pentru sistemele de biogaz, separa-
toare 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 ba-
lotat, stropitoare pentru culturile de câmp. Partenerii noștri: 
“BAUER” Grup; Schauer.

The company has been active on the Moldovan market since 
2003. We offer to agricultural producers drum spraying ma-
chines 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 fer-
tilizer production, pumps, mixers, animal husbandry tanks, 
equipment for modern cattle and pig farms, food dispens-
ers, tractors, combines and a wide range of soil working 
equipment, sowing machines, mowers, balers, sprinklers for 
field crops. Our partners: BAUER. Group> Schauer.

ECO-IRIGARE S.RL - BAUER GRUP

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

Tel.: +373 22 44 11 96

fax: +373 22 441 335
GSM: +373 69 19 20 60

e-mail: profesorgavrilita@yahoo.com
URL: www bauer.at com
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S.C. ECOLUX 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 aeru-
lui, precum și de servicii profesioniste de proiectare, monta-
re, 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 frigo-
rifici ecologici. 
Servicii: proiectare, montare, întreținere.

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.

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 

ELIT-TEHNICA S.R.L 

Încărcător telescopic JCB 531-70 Agri /
Telescopic loader JCB 531-70 Agri

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 direc-
ție, 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, who-
se 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 /
Seeder TF profi
 
Semănătoarea TFprofi este combinația perfectă între perfor-
manțe 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.

str.Petricani nr.86 
Chișinău, Republica Moldova                                   

sale@elit-tehnica.md
GSM: 068 88 222 3

Tel.: ( 373 22 ) 855 711
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EUROALUN S.R.L.

Compania EUROALUN este formată din agronomi, agricul-
tori cu livezi proprii în toată țara, specialiști în managementul 
calității și experți de talie internațională cu o experiență am-
plă în acest domeniu.
EUROALUN oferă următoarele servicii:
- Analiza solului, alegerea soiului, prelucrarea terenurilor; 
- Înființarea livezilor de alun cu soiuri adaptate condițiilor din 
R. Moldova; 
- Instruiri, asistență tehnică și agronomică timp de 5 ani; 
- Monitorizarea sistematică de către agronomi locali și inter-
naționali; 
- Consultanță în domeniul aplicării metodelor ecologice de 
cultivare. 
EUROALUN SRL este distribuitor oficial exclusiv de tehnică 
agricolă cu brandul renumit GF (Italia): 
- Combine moderne, mașini și utilaje universale, pentru cul-
turile nucifere; 
- Prețuri fără marje comerciale.

EUROALUN SRL is promoting hazelnut development in Mol-
dova, in cooperation with agronomists, local farmers, organic 
farming specialists and international experts with extensive ex-
perience in this field.
EUROALUN SRL provides the following services:
- Soil analysis, varieties selection and soil management consul-
tancy;
- Advices on hazelnut varieties according to local soil and envi-
ronmental conditions;
- Training and agronomical assistance for 5 years;
- Systematic monitoring by local and international agronomists;
- Consultancy on organic farming and other sustainable agricul-
ture methods;
EUROALUN SRL is the official exclusive distribuitor of tools and 
equipment designed and build up by famous GF Italian brand:
- Modern harvesting equipment, tools for hazelnut orchards 
management and any kind of specialized post-harvest equip-
ment;
- The company adopts a price policy without applying any com-
mercial brokerage. 

str. Dâmbului 24
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
Oficiu administrativ: +373 79 70 70 71
Oficiu calitate: +373 79 70 70 72
e-mail: info@alunedepadure.md
Web: http://alune.md/

B.C. EUROCREDITBANK S.A. 

B.C EuroCreditBank S.A. vă propune un parteneriat exclusiv 
cu compania BasadoroAgroteh S.R.L. În cadrul acestui pro-
iect puteţi procura tehnică și utilaj agricol de la producători 
cu renume mondial LANDINI si KUHN. Dumneavoastră ale-
geţi utilajul agricol, iar B.C EuroCreditBank S.A. vă creditează 
în condiţii foarte avantajoase. Aportul propriu constiuie doar 
30% din valoarea mărfii, iar restul 70% le primiţi sub formă 
de credit din partea Băncii. Rata dobânzii în lei moldovenești 
constituie doar 6,7% și în euro doar 2,5% anual. 

Termenul maxim al creditului este de 3 ani, cu comision de 
acordare doar de 1% din suma creditului, alte comisioane nu 
există. Graficul de rambursare a datoriei (corpul creditului și 
dobânda) se stabilește în mod individual, în comun acord cu 
Dumneavoastră, ținând cont de specificul activității, sezona-
litatea afacerii, prognoza fluxului mijloacelor bănești. Pentru 
detalii suplimentare puteţi accesa pagina oficială a Partene-
rului nostru, compania BasadoroAgroteh SRL.

URL: www.ecb.md



www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md
72 73

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

str. Constantin Stamati, 2, MD-3501 
Orhei, Republica Moldova 
tel. : +373 235 24-3-73; 20-8-62 
GSM : +373 79 56-19-61
GSM: +373 79 51-32-71 

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

EUROFLORA-COM S.R.L.

Trandafiri hibrizi, floribunda de selecţie franceză, engleză, 
germană, italiană. Arbuști ornamentali: liliac, spirea, Coto-
neaster, hibiscus, iasomie, barberries, Pyracantha, magno-
lie. Arbuști ornamentali cu coroana verde. Conifere: molid, 
arborvitae, ienuperi, soiuri de chiparos. Copaci: mesteacăn, 
tei, prune Passardi, soapberry, Catalpa, Cercis, arbori Stam 
paradis de mere. Clienţii noștri fideli și angrosiștii benefici-
ază de condiţii individuale de cooperare și reduceri perso-
nale. Pentru merite deosebite în domeniul horticulturii orna-
mentale compania a fost distinsă în mod repetat cu medalii 
de aur. SERVICII: pregătire prevânzare, livrare. Totul pentru 
grădina ta - totul pentru sufletul tău!

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

EUROPLAST ROMÂNIA S.R.L.

Oradea, str. Piata Cetatii, nr. 1, 
Bihor, Romania

Punct de lucru (depozit):
Oradea, str. Depozitului nr. 24

tel./ fax: +40 359 410 104

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

Europlast Romania is a member of the “Jcoplastic” Group, 
with production and manufacturing centers based in Italy, 
Austria and Greece. As the Romanian and Estern Europe rep-
resentative of the Austrian manufacturer Europlast Kunststoff-
behalterindustrie GmbH, Europlast Romania has been active 
on the domestic market since 2003 and currently supplies its 
partners with plastic (HDPE) highest quality boxes of various 
sizes, intended for fruits and vegetables logistic purposes. 
Such containers are manufactured under state-of-the-art 
technologies on high-performance equipment.
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EUROPRIM -SERVICE S.R.L.

bd. Decebal 80/1, etaj 3, 
salonul-magazin KAMIN-PRESTIJ
MD-2038 Chișinău, sectorul Botanica, 
Republica Moldova
tel.: +373 22 62-35-50
fax: +373 22 62-35-50

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

Compania EUROPRIM-SERVICE activează de aproape 20 de 
ani pe piața din Republica Moldova, oferind produse de cea 
mai înaltă calitate din întreaga lume. Comercializăm produ-
sele noastre în salonul KAMIN-PRESTIJ, unde puteţi procu-
ra o gamă mare de focare de toate tipurile și dimensiunile. 
Avem șemineuri clasice din piatră naturală, din marmură, 
șemineuri electrice DIMPLEX, sobe și saune pe lemne, acce-
sorii pentru coșuri de fum. Compania EUROPRIM-SERVICE 
este singurul dealer și efectuează livrări directe de la SUPRA, 
INVICTA (Franța), KLOVER (Italia), VULCANIA, COLORITALY 
(Italia), BEF HOME (Cehia), DIMPLEX și din alte țări.

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

SALONUL-MAGAZIN KAMINPRESTIJ

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 Mol-
dova îngrășăminte lichide de marca “Lebosol” pentru apli-
care foliară. 
La ora actuală, portofoliul companiei Lebosol®Dunger 
GmbH numără 50 de produse: îngrașăminte foliare organi-
ce, stimulatori de creștere, îngrășăminte speciale cu microe-
lemente și amestecuri specifice anumitor culturi cu o concen-
trație ridicată a substanțelor active, îngrășăminte NPK lichide, 
îngrașăminte starter pentru tratarea semințelor, îngrășăminte 
chelate, destinate atât pentru agricultura convențională, cât 
și pentru cea ecologică.

The basic activity of Eurotop-Plus S.R.L. is the import and mar-
keting of plant protection products and fertilizers. In partner-
ship with Lebosol®Dunger GmbH in Germany, we brought 
the “Lebosol” liquid fertilizer for foliar application to the Mol-
dovan market. At present, Lebosol®Dunger GmbH’s port-
folio includes 50 products: organic foliar fertilizers, growth 
stimulants, special fertilizera with microelements, and specif-
ic crop mixtures with a high concentration of active substanc-
es, liquid NPK fertilizers, seed fertilizers, chelated fertilizers, 
intended for both conventional and organic farming.

str. Prunului 15,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Mobil:    +373 69120668
Mobil:    +373 69120933
Mobil:    +373 79254906

E-mail: eurotopplus@mail.ru
www.lebosol.md
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S.C. EVOLAR S.R.L.

oficiul central / magazin: 
str. Dragomir, 4, mun. Bălţi, Republica 
Moldova
tel: 023145282 
mob.: 069900071, 060940039, 
068889956
e-mail: evolar.md@gmail.com

filiala Nord: 
str. Chișinăului 37A, 
or. Cupcini, r-nul Edineț, Republica 
Moldova
mob.: 061067774
www.evolar.md; www.versatile.md; 
www.stropitori.md

Compania EVOLAR, comerciant de tehnică, utilaj și echipa-
ment agricol, prezintă la expoziţia Moldagrotech 2019 urmă-
toarele mașini agricole: semănătoare, cultivatoare, hedere, 
stropitori de câmp, freze pentru vie/ livadă. Toate acestea 
sunt indispensabile pentru o agricultură de performanța și 
au o faimă fabuloasă pe piaţa internaţională, demonstrând 
realizările liderilor mondiali în producerea mașinilor agricole. 
SĂ RIDICĂM AGRICULTURA NAŢIONALĂ ÎMPREUNĂ!

SC EVOLAR, a trader of technical equipment and agricultur-
al machinery, presents the following agricultural machinery at 
the Moldagotech 2019 Exhibition: Seeders, Cultivators, Head-
ers, Field Sprinklers, Vineyard Mills. All of these are indispen-
sable for a performance farming and have a fabulous fame on 
the international market, demonstrating the achievements of 
world leaders in the production of agricultural machinery.
LET’S RAISE THE NATIONAL AGRICULTURE TOGETHER!

FILARO IMPREG SERVICE S.R.L.

Întreprinderea ”Filaro Impreg Service” S.R.L. a fost înființată 
în anul 2009. Principalele domenii de activitate sunt:
a. Comercializarea accesoriilor și furniturilor pentru plantarea 
și întreținerea plantațiilor de viță de vie și a livezilor;
b. Comercializarea utilajelor agricole (tractoare Carraro, tocă-
toare, stropitori cu sistem electrostatic etc.);
c.  Comercializarea accesoriilor pentru sistemele de protec-
ție anti-grindină și anti-ploaie.
În scopul promovării sistemelor intensive de plantare a live-
zilor, întreprinderea ”Filaro Impreg Service” a  omologat în 
anul 2014 două tipuri nordice de portaltoi (Olanda)  pentru 
livezi intensive de păr și sâmburoase (piersic, prun, cais, mig-
dal) - unica întreprindere care a omologat aceste tipuri de 
portaltoi pe teritoriul Republicii Moldova.

Filaro Impreg Service  was established in 2009. The main ar-
eas of activity are:
a. The sale of accessories and supplies for the planting and 
maintenance of vineyards and orchards;
b. Marketing of agricultural machinery (Carraro tractors, 
shredders, sprinklers with electrostatic system, etc.);
c. Selling accessories for anti-hail and anti-rain protection 
systems.
For the purpose of promoting intensive orchard planting sys-
tems, the Filaro Impreg Service homologated in 2014 two 
Nordic rootstocks (Netherlands) for intensive pear and stone 
fruit orchards (peach, plum, apricot, almond) - the only en-
terprise that homologated  these types of rootstocks on the 
territory of the Republic of Moldova.

Municipiul Chișinău, 
strada Focșani, nr. 4,

tel:  022 28 86 95, 
fax: 022 28 86 93,

GSM: (+ 373)  069 121 095,
e-mial: filaro2009@gmail.com,

site: www.filagro.com
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Compania FORTUS este o companie diversificată care acti-
vează pe piaţa Republicii Moldova din anul 1992. Compania 
vă oferă un produs modern care este absolut necesar în hor-
ticultură și viticultură - stâlpi de spalier fabricate din beton 
precomprimat în conformitate cu cea mai avansată tehnolo-
gie italiană pe linii de producţie automatizată.

FORTUS is a diversified enterprise operating in the market 
of the Republic of Moldova since 1992. We offer  a mod-
ern 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.

FORTUS S.R.L. 

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

+373 60583794
info@iq-puzzle.com
www.iq-puzzle.com

GEEK TOYS S.R.L.

GEEK TOYS SRL - producător local de jocuri inteligente de 
masă IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, create pentru oamenii cu 
un ritm alert de viață, dar reuniți de entuziasm!
IQ PUZZLE nu este doar un puzzle, este un adevărat „Fitness 
pentru creier”! Puzzle-urile sub forma unor figuri plate, cu li-
nii bine gândite vă vor răsturna viziunea asupra unor lucruri 
simple! Sarcina este de a asambla imaginea reprezentată pe 
pachet dintr-un set de componente, folosind logica și ima-
ginația. Doar la prima vedere pare simplu, în realitate este 
un adevărat antrenament pentru creier! Căutarea soluției 
potrivite îi unește pe oameni din generații diferite. Timpul 
de soluționare este de la 40 de minute până la câteva ore! 
Dezvoltatorii au grijă ca IQ PUZZLE să vă aducă nu numai 
emoții pozitive, ci și să fie util pentru antrenarea creierului 
și dobândirea unor abilități de găsire a rezolvării în situații 
aparent fără soluții.
IQ PUZZLE va fi un cadou minunat pentru fanii jocurilor de 
masă și un cadou corporativ cu logo sau numele companiei 
pentru promovarea eficientă a mărcii! Pe lângă logo-uril și 
seria IQ PUZZLE deja creată, oferim:
• brănduirea ambalajul în stilul corporativ al companiei;
• elaborarea unui set de puzzle-uri cu elementele cheie ale 
companiei;
• crearea unui set de puzzle-uri format din numele compa-
niei.

GEEK TOYS SRL is the local manufacturer of smart board 
games IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, created for people with 
an alert rhythm of life, but full of enthusiasm!
IQ PUZZLE is not just a puzzle, it’s a real “Fitness for the 
Brain”! Puzzles in the form of flat figures, with well-thought-
out lines, will overturn your vision of simple things! The task 
is to assemble the image represented on the package from 
a set of components, using logic and imagination. It looks 
simple only at the first glance, in reality it’s a real brain work-
out! Searching for the right solution unites people of differ-
ent generations. The resolution time is from 40 minutes to a 
few hours! Developers make sure that IQ PUZZLE not only 
brings positive emotions, but also helps training the brain 
and acquire solving skills in seemingly unsolvable situations.
 
IQ PUZZLE will be a great gift for board games fans, but also 
a corporate gift with the logo or the company name for ef-
fective brand promotion! In addition to the logos and the IQ 
PUZZLE series already created, we offer:
• branding the packaging in the corporate style of the com-
pany; 
• developing a set of puzzles with the company’s key ele-
ments; 
• creating a set of puzzles made up of the company name.
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GEOMEMBRANE.MD

GEOMEMBRANE.MD oferă soluţii inovative:  în construcţia 
bazinelor agricole pentru irigare; la etanșeizarea gropilor de 
gunoi; sigilarea și protecţia fabricilor de biogaz; amenajarea 
lacurilor artificiale. GEOMEMBRANE.MD este dealerul ofi-
cial 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 - cali-
tatea sudurii poate fi verificată sub presiune pe șantier. • Ter-
menul de exploatare a consturcţiilor noastre este de peste 
40 de ani.

GEOMEMBRANE.MD is a company that offers innovative 
solutions for: construction of farm ponds for irrigation; seal-
ing of landfills; sealing and protection of biogas plants; 
lining of artificial lakes. GEOMEMBRANE.MD is the official 
dealer in Moldova of the international company Juta Group 
(Czech Republic).
OUR ADVANTAGES: • We use internationally acclaimed ge-
omembranes. •We have geo membranes in a wide range 
of dimensions. • HDPE geomembranes are resistant to el-
ements. • 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.

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/

C: 87, M: 71, Y: 12, K: 1. C: 82, M: 49, Y: 2, K: 0. C: 7, M: 5, Y: 4, K: 0.

GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L.

Activitatea companiei Global Business Services este divizată 
în două direcții, fiind orientată spre furnizarea de servicii de 
consultanță pentru atragerea de finanțări și subvenții pentru 
diferite categorii de beneficiari și tipuri de afaceri atât pe 
plan local, cât și pe cel internațional, precum și pe furnizarea 
de echipamente  agricole, tractoare, headere pentru recol-
tat porumb și floarea soarelui “OPTIGEP”, piese de schimb 
si consumabile pentru utilaje agricole, curele de transmisie  
CONTINENTAL CONTITECH, rulmenti,  etc

The activity of Global Business Services is oriented in two di-
rections, focusing on providing consulting services to attract 
funding and subsidies to different categories of beneficiaries 
and businesses , both locally and internationally, as well as 
supplying agricultural equipment, tractors, headers for corn 
and sunflower harvesting OPTIGEP, spare parts and consum-
ables for agricultural equipment, transmission belts “CONTI-
NENTAL CONTITECH”, bearings, etc.
 

Chisinau, str. Mitropolit Varlaam 65, bir. 303
Mob.: 079556845

e-mail: contact@finantari.md
Web-site: www.finantari.md
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9De peste 25 de ani compania este lider pe piața din Ucraina 
în domeniul producerii și furnizării soluțiilor pentru depo-
zitarea și prelucrarea cerealelor, aplicând cele mai recente 
tehnologii.
Producem: 
Echipamente de transportat: transportoare cu bandă deschi-
să: 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: 800-
9600 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).

Mini elevator «VONAS» S.R.L. (Republic of Moldova) Grain elevator «Bychachagrohlebprom» S.R.L. (Ukraine)

For more than 25 years, we have been implementing lead-
ing-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: 800-
9600 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.

GRAIN CAPITAL, GC EQUIPMENT

Группа компаний «Зерновая Столица»
 / Group of companies «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

ООО «ДЖИ ЭС Ю» / GSU LTD.

GSU LTD reprezintă pe piața din Ucraina compania GSI Inter-
national, lider mondial în producția de echipamente de înal-
tă calitate la prețuri accesibile pentru complexele de eleva-
toare, cunoscută în lume de peste 35 de ani pentru reputația
impecabilă și abordarea individuală a necesităților clienților:
- uscătoare de cereale, cu o capacitate de 5 ... 100 tone pe
oră;
- buncăre de depozitare a cerealelor, cu fund plat și conic;
- transport de cereale, cu o capacitate de până la 2000 tone
pe oră.

GSU LTD is the representative in Ukraine of GSI International.
GSI International is serving the agricultural community for 
over 35 years, providing grain storage, drying and handling 
systems worldwide. The company has been known in the 
world for over 35 years, as a company with an impeccable 
reputation that produces high quality products at affordable
prices with individual approach to customer needs It’s prod-
ucts include grain storage silos, bucket elevators, chain and 
belt conveyors, a large selection of commercial portable and 
tower dryers, commercial process dryers, grain cleaners, au-
gers and bin unloading equipment, as well as various acces-
sories.

01021 м. Киев, ул. Мечникова 16а, офис 906А
Моб: 380 50 334 13 80

Тел. / Факс: 044 2551442
E-mail: grain@gsu.com.ua
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9Compania HazelNurse prezintă pe piața Republicii Moldova 
și a țărilor vecine material săditor de calitate europeană pen-
tru înființarea plantațiilor industriale de alun. De asemenea, 
prestăm și servicii de consultanță. 
Principala sarcină a fermierului, investitorului sau a agrono-
mului în momentul înființării plantațiilor industriale de alun 
este selectarea corectă a soiurilor pretabile pentru industria 
mondială de cofetărie și material săditor calitativ. Bazân-
du-ne pe analiza aprofundată a pieței mondiale, specialiștii 
HazelNurse au identificat un canal de livrare a materialului 
săditor IN VITRO, soiuri Italiene, cu o productivitate înaltă, ca 
Tonda di Giffoni. Datorită colaborării strânse cu Università 
degli Studi di Perugia am reușit să însușim proiectarea plan-
tațiilor industriale de alun racordată la standardele și cerințe-
le Uniunii Europene.

Hazel Nurse provides,  on the market of the Republic of Mol-
dova and neighboring countries, European quality planting 
materials for industrial hazelnut plantations and accompany-
ing services.
The main task of a farmer, investor or agronomist in creating 
industrial hazelnut plantations is the competent choice of va-
rieties, important for the global processing industry, and of 
high-quality planting material. Deeply immersed in the study 
of the global market, the specialists of Hazel Nurse  have es-
tablished supplies of first-class seedlings of Italian varieties, 
obtained IN VITRO,  with high productivity, such as Tonda di 
Giffoni. Thanks to the close cooperation with Università degli 
Studi di Perugia, it became possible to master the design of 
industrial hazelnut plantations in accordance with EU stand-
ards and requirements.

HAZELNURSE S.R.L. 

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

HIDROINPEX S.A.

Compania este specializată în proiectarea și producerea mo-
toarelor hidraulice, care se întrebuinţează pentru asamblarea 
tehnicii agricole, echipamente pentru automobile speciale 
pentru gospodării comunale, echipamente pentru extrage-
rea petrolului etc.
Designul compact vă permite să înlocuiţi transmisii meca-
nice și cutii de viteze mari și 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 împrăștierea materialului antidera-
pant;
- Echipamente pentru recoltarea rapiţei și floarea soarelui;
- Cărucioare pentru transportarea echipamentelor;
- Piese de schimb pentru tehnica agricolă.

Нidroinpex SA manufactures planetary hydraulic rotor mo-
tors for agriculture, wood processing, road machines, refin-
ery equipment and machine tools.
The special compact design allows you to replace large me-
chanical 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.

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
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Firma HOMEVO SRL este o companie care importă și amba-
lează produse pentru combaterea dăunătorilor casnici. 
Produsele sunt de ultima generaţie.  Marea lor majoritate 
sunt BIO sau cu un conţinut de substanţă activă foarte redus. 
Dăunatorii combătuţi sunt: șoareci, șobolani, muște, gândaci 
de bucătărie, furnici, cârtiţe, păsări, ţânţari, căpușe, păduchi 
de găină, purici, ploșniţe de pat.
Firma este înregistrată la OSIM iar modul de ambalare și 
marketingul sunt unice în Europa. Noi urmărim să oferim cli-
enţilor noștri produse superioare calitativ, de ultimă genera-
ţie și la un preţ atractiv. 

HOMEVO is active in the import, packaging and distribution 
of products for combating domestic pests.
 Our products are of the latest generation, the majority of 
them are BIO, with a very low content of active substance. 
The targeted pests are: mice, rats, flies, kitchen cockroaches, 
ants, moles, birds, mosquitos, ticks, chicken lice, bed bugs.
The company is registered at OSIM, while the packaging and 
marketing are unique in Europe. We are looking to offer to 
our clients superior quality products and attractive prices.

S.C. HOMEVO S.R.L.

Tel.: +40 0744185984
homevocontact@gmail.com
www.homevo.ro

R

ISP INTER S.R.L.

Compania ISP Inter SRL este distribuitor oficial în Republica 
Moldova al producătorului italian de tractoare GOLDONI și 
al companiei spaniole INDUSTRIAS DAVID. 
GOLDONI – renumit producător italian de tractoare, speciali-
zate pentru lucrări în pomicultură și viticultură, sunt eficiente, 
fiabile, sigure și confortabile.  
 INDUSTRIAS DAVID   – unul din liderii europeni în produce-
rea tehnicii agricole specializate pentru vii și livezi. Compa-
nia dispune de o gamă largă de tehnică agricolă de calitate 
superioară precum: cultivatoare, cositoare tocătoare, mături, 
mașini agricole pentru pretăiere, tăierea în verde, defoliere, 
introducerea îngrășămintelor etc. 
Vă propunem și cea mai largă gamă de stropitori marca RI-
COSMA pentru vii, livezi, culturi cerealiere, precum și echipa-
mente speciale pentru culturile de seră.  

ISP Inter is the official distributor in Moldova of the Italian 
manufacturer of GOLDONI tractors and of the Spanish com-
pany INDUSTRIAS DAVID. 
GOLDONI is a renowned Italian brand of tractors, devised 
for work in orchards and vineyards; the equipment is effi-
cient, reliable, safe and comfortable. 
INDUSTRIAS DAVID is one of the European leaders in the 
manufacture of  specialized agricultural equipment for vine-
yards and orchards. The company has a wide range of high 
quality agricultural equipment, such as cultivators, shred-
ders, brooms, pre-cutters, machinery for green cutting, defo-
liation, fertilizer introduction etc. 
We also offer the widest range of sprinklers RICOSMA for 
vineyards, orchards, cereal crops, and also special equip-
ment for greenhouse cultures.

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/
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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 îngrășă-
minte: AZOTER și FitoHorm.
JM INVEST GROUP este singura companie pe piața din Mol-
dova, care în paralel cu importurile de mașini agricole de 
înaltă calitate, îngrășăminte bacteriene și lichide, ajută fermi-
erii 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; îngrășă-
minte efective AZOTER și FitoHorm.

The company is the official dealer of world famous manufac-
turers of agricultural machinery: KINZE, ZETOR, SMS, PNEU-
SEJ, 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 agricultur-
al 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-pre-
cision drills KINZE, PNEUSEJ; tillage equipment SMS; 
FarmGEP sprayers; KOMAROMIGEP plant remnants  shred-
ders and ORTIGEP headers; -EFFECTIVE fertilizers AZOTER 
and FitoHorm.

I.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.

str-la Studenților, 2/4
MD-2020, Chișinău, Republica Moldova
E-mail: jminvestgroup@gmail.com
URL:     www.kinze.md
             www.jminvestgroup.md

Tel.:   +373 22/00-97-74
Fax:   +373 22/00-97-74
GSM:   +373 79/44-47-74

str. Petru Rareș 77
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 60 850 803
e-mail: office@kamoto.md

Magazinul KAMOTO Professional
str. Petricani 88/1, Chișinău

GSM: +373 62 01 11 86
e-mail: shop1@kamoto.md

URL: www.kamoto.md

KAMOTO S.R.L.

Marca KAMOTO a apărut pe piața din Moldova în anul 2014. 
Actualmente, KAMOTO prezintă o gamă variată de utilaje 
pentru grădinărit, unelte și scule electrice pentru uz casnic și 
profesional, ca: motocoase și cositoare de gazon pe benzină 
și electrice, motocultoare, ferăstraie electrice și pe benzină, 
generatoare, aeroterme și multe altele. 
În Moldova funcționează două magazine de firmă KAMOTO, 
pentru vânzări cu amănuntul – la Chișinău și Orhei, la fel pro-
dusele sunt distribuite pe scară largă printr-o rețea de dea-
leri și în regiunile republicii. Produsele marca KAMOTO s-au 
impus pe piață ca „echipamente de înaltă calitate, la prețuri 
accesibile” pentru orice client, cu diferit nivel de venit.

The KAMOTO brand entered the Moldovan market in 2014. 
Currently, KAMOTO offers a wide range of garden equip-
ment, tools and power tools for home and professional use, 
such as: trimmers and lawn mowers electric and on gasoline, 
tillers, gasoline and electric saws, generators, heat guns and 
much more.
In Moldova, there are two KAMOTO retail stores - in Chisinau 
and Orhei; goods are also widely distributed through a net-
work of dealers in all regions of the republic. KAMOTO prod-
ucts gained the reputation of “high quality and affordable” for 
everyone, regardless their different income levels.
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ЛЕМКЕН-УКРАИНА

LEMKEN este specialist în domeniul fitotehniei profesionale. 
Este una din cele mai cunoscute companii din Europa, pro-
duce mașini agricole de înaltă calitate și performanță pentru 
lucrarea solului, însămânțare și protecția plantelor. Concep-
tele 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 cultiva-
tion, 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.

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

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

LIDER AGRO

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

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

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

SINGURA REVISTĂ POLICROMĂ PE HÂRTIE LUCIOASĂ CU TEMATICĂ AGRICOLĂ

спецпроект

2012Eжедневник 
агронома

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

 Новый сорт винограда 
молдавской селекции 

Кодринский

Проектирование 
экологических ферм

Новшества в работе 
с поденщиками

Субсидии аграриям 
выросли на 20%

Ноябрь - Декабрь
11-12 (85-86) 2017
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LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD ÎN MOLDOVA

Linia de Creditare EU4Business-BERD este un program fle-
xibil care poate în general, susține aproape orice proiect de 
modernizare sprijinind întreprinderile din Moldova în asigu-
rarea conformității în cadrul Acordului de Liber schimb apro-
fundat și cuprinzător (DCFTA).
DCFTA face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Uniunii Euro-
pene “EU4Business inițiative”, care susține accesul pe piața 
liberă pentru țări precum Moldova. 
 Scopul Liniei de Creditare EU4Business-BERD este de a fa-
cilita accesul la finanțarea tehnologiilor care vor ajuta com-
paniile să atingă standarde internaționale de producție, să-și 
îmbunătățească competitivitatea și să-și sporească rentabi-
litatea.
Linia de creditare include:
• Credite acordate IMM-urilor prin intermediul băncilor par-
tenere locale (Mobiasbancă – Groupe Société Générale, B.C. 
ProCredit Bank S.A., Banca Comercială Română Chișinău 
S.A. (BCR Chișinău S.A.)
• Un grant  de 10-15% din suma creditului, verificarea reușitei 
proiectului  și o asistență tehnică gratuită finanțată de Uniu-
nea Europeană.

The EU4Business-EBRD Credit Line is a flexible program that 
can essentially support almost any modernization project,  
supporting Moldova businesses in reaching compliance un-
der the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
The DCFTA is part of a broader European Union driven ‘EU-
4Business initiative’, which is supporting open market access 
for countries like Moldova.
The aim of the EU4Business-EBRD Credit Line is to facilitate 
access to financing of technologies that will help companies 
to achieve international production standards, improve their 
competitiveness and increase their profitability.
The Credit Line includes: 
• Credits disbursed to SMEs via local Partner Banks (Mobias-
bancă – Groupe Société Générale, B.C. ProCredit Bank S.A., 
Banca Comercială Română Chişinău S.A. (BCR Chişinău S.A.)
• Grant incentives of 10-15% on the loan amount, success of 
the project  verification, and free-of-charge technical assis-
tance financed by the European Union.

Chișinău, MD 2012, str. Vlaicu Pârcălab 27/1, 
Tel. (+ 373 22) 99 61 62 / (+373 22) 99 61 63
GSM + 373 797 166 96 
Email: info.moldova@eu4business-ebrdcreditline.com
Website: http://www.eu4business-ebrdcreditline.md/ 

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

Linia fierbinte: +373 22 100 900
tel.: + 373 22 260 903 - Departamentul de Creditare/Leasing

e-mail: office@winemoldova.md
URL: www.livada-moldovei.md

PROIECTUL ”LIVADA MOLDOVEI”

”Livada Moldovei” este un proiect al Băncii Europene de In-
vestiții și a Guvernului Republicii Moldova ce gestionează un 
credit în valoare de 120 Milioane Euro, oferit  de către Banca 
Europeană de Investiții (BEI) Guvernului R. Moldova. Credi-
tele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de 
creditare este valabilă până în anul 2022. Creditele ”Livada 
Moldovei” sunt suplinite de asistență oferită sub formă de 
suport și consultanță în elaborarea proiectelor investiționa-
le și suport tehnologic gratuit. Beneficiarii pot fi persoanele 
juridice care practică activitatea de întreprinzător și doresc 
să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activități 
conexe. Proiectul presupune următoarele avantaje: cota 0 
TVA; termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani; rata 
dobânzii competitivă (2,8- 4,9% în EUR, 7-8% în MDL), plafo-
nul mare de creditare – maxim 5 mln. EUR etc.

“Livada Moldovei” is a project of the European Investment 
Bank and the Government of the Republic of Moldova, which 
manages a 120 Million Euro loan offered by the European 
Investment Bank (EIB) to the Government of Moldova. Credits 
are intended for investments in the horticultural sector. The 
credit line is valid until 2022. Credits come with assistance 
provided in the form of consulting support in development 
of the investment projects and applications submission to the 
banks, as well as free marketing and technological advisory. 
Beneficiaries may be private legal entities and individual en-
trepreneurs who want to implement a project in the horticul-
tural or related activities. The project includes the following 
benefits: ”0” VAT rate; long repayment term - maximum 10 
years; competitive interest rate (2.8 - 4.9% in EUR, 7-8% in 
MDL), large credit ceiling - maximum 5 mln. EUR, etc.
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ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» 

LUKOIL este liderul pieței de lichide tehnice din Rusia. Com-
pania controlează producția a peste 40% din toți lubrifianții și 
uleiurile pentru automobile din Rusia. LUKOIL vinde uleiurile 
sale în peste 100 de țări, iar producția sa implică 7 fabrici 
proprii, 2 fabrici de producție în comun cu asociații săi și 24 
de uzine terțe, situate pe 5 continente.
Gama largă de lubrifianți și uleiuri de înaltă tehnologie LU-
KOIL este aprobată de producătorii mondiali de automobile 
și echipamente, printre care MAN, Porsche, Cummins, Rena-
ult, Mercedes, Danieli, Voith, BMW, ABB.
LUKOIL a obținut un mare succes în calitate de furnizor de 
uleiuri de umplere și uleiuri de umplere pentru producătorii 
de automobile. Cei mai mari producători locali și străini din 
Rusia, cum ar fi Volkswagen, Ford, Renault, MAN, GAZ și mul-
ți alții, aleg lubrifianți LUKOIL pentru prima umplere.

LUKOIL is the leader of the Russian lubricants market. The 
Company controls the production of more than 40% of all 
lubricants in Russia. LUKOIL sells its oils in more than 100 
countries, and its production involves 7 own plants, 2 man-
ufacturing facilities of its joint ventures  and 24 third-party 
plants, located on 5 continents. 
A wide range of high-tech LUKOIL lubricants and greases is 
approved by the world’s leading automotive and equipment 
manufacturers, including MAN, Porsche, Cummins, Renault, 
Mercedes, Danieli, Voith, BMW, ABB.
LUKOIL has achieved great success as a supplier of first fill 
and service fill oils for car manufacturers. The largest do-
mestic and foreign producers in Russia, such as Volkswagen, 
Ford, Renault, MAN, GAZ and many others, choose LUKOIL 
lubricants for the first fill.

119180,  г. Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6 
Тел.: +7 (495) 627-40-20, Факс: +7 (495) 627-40-20
E-mail: info@lukoil-masla.ru 
masla-sales@lukoil.com
WEB: http://www.lukoil-masla.ru/
http://lukoil-lubricants.com/

ООО «LLK–INTERNATIONAL» (LUKOIL LUBRICANTS COMPANY)

M&M COMERT S.R.L.

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/ 

Compania ENDRESS este lider pe piața 
europeană în domeniul proiectării, pro-
ducerii 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 agroindustri-
al: ferme, crescătorii, depozite frigorifice, 
uzine de vinificaţie, uzine de prelucrare a 
fructelor, transportarea produselor agri-
cole ș.a

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 applica-
tions: farms, livestock farms, cold stores, 
winemaking plants, fruit processing 
plants, agricultural products transporta-
tion and more
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MANPICI S.R.L.

MANPICI SRL este o echipă de profesioniști, fideli muncii pe 
care o fac și uniți de un scop comun. MANPICI, o compa-
nie tânără, dar care se dezvoltă rapid, oferă producătorilor 
agricoli din Moldova soluții eficiente pentru problemele de 
producție.
Unul dintre produsele noi este tractorul ARBOS Q 90G, care 
nu are concurenți pe piață în clasa sa. Datorită designului său 
compact, tractorul ARBOS Q 90G este o mașină ideală pen-
tru a lucra între rânduri în livezi și podgorii cu plante joase, 
unde nu există prea mult spațiu de manevră.

MANPICI is a team of true professionals, committed and 
united by one mission and a common goal. We are an ac-
tively developing company, offering agricultural producers 
in Moldova effective solutions for production problems. 
 
One of our new products is the tractor ARBOS Q 90G, which 
has no competitors on the market in its class. Due to its com-
pact design, the ARBOS Q 90G tractor is an ideal machine 
for working between rows in orchards and vineyards with low 
plants, when there is little room for maneuvering.

manpicioffice@gmail.com

MĂRCULEȘTI-COMBI S.A. 

MĂRCULEȘTI-COMBI este un complex agricol cu elevator, 
punct de colectare a produselor agricole, complex de creș-
tere 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 fura-
jelor și concentratelor proteico-vitamino-minerale de calitate 
superioară, eficace, perfect balansate și științific argumenta-
te. Nutreţurile BIG BOY sunt produse pe echipamentul Mul-
timix, Ungaria. Fabrica de furaje oferă un ciclu complet de 
producţie: de la prelucrarea cerealelor până la producerea 
nutreţurilor combinate unice și a concentratelor, ambalarea 
și livrarea produsului.
BIG BOY este alegerea corectă!

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, ef-
fective, well-balanced protein and vitamin-mineral concen-
trates. BIG BOY foods are produced on the equipment Multi-
mix, 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!

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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MAXIMARIN GROUP

Corporația MAXIMARIN GROUP, în componența întreprin-
derilor “Maximarin”, “Agroremmash-Spetstehnika” și “Agro-
remmash-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 le-
gume. 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.

The corporate MAXIMARIN GROUP consisting of “Max-
imarin”, “Agroremmash-Spetstehnika” and “Agrorem-
mash-Plus” was founded to provide a wide range of ser-
vices – 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 technolo-
gies under TM MaxiMarin, aimed to ensure moisture conser-
vation and humidity control in the soil.

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

ÎS ITA MECAGRO  

Elaborarea, producerea și comercializarea mașinilor pentru 
protecţia plantelor (stropitori, dispozitive de erbicidat în vii, 
livezi, culturi de câmp și legume, mașină pentru pregătirea 
soluțiilor chimice). Instalaţii de irigare prin aspersiune cu 
tambur. Agregat pentru transportarea apei. Mașină pentru 
plantarea livezilor și  viţei de vie cu hidroburghiu. Săpător de 
gropi pentru plantarea copacilor. Utilaj pentru sectorul zoo-
tehnic (boxe pentru parturiția scroafelor și întreținerea purce-
ilor, linii tehnologice pentru prepararea nutrețurilor combi-
nate, inclusiv și granulate (concasoare, malaxoare), extrudere 
pentru cereale, abatoare universale pentru vite mari cornute 
și suine). Dozatoare elicoidale pentru ambalarea materialelor 
friabile în saci. Linii pentru producerea surselor regenerabile 
de energie: peleți, brichete, biodiesel și bioetanol.  Moder-
nizarea 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  prepa-
ration of chemical solutions).Drum spraying irrigation sys-
tems. Aggregate for transporting water. Machine for plant-
ing orchards and vineyards with hydro drill. Tree hole digger. 
Equipment for the livestock sector (boxes for sows’ parturi-
tion and care of piglets, technological lines for the prepara-
tion of mixed fodder, including granulates (crushers, mixers), 
grain extruders, universal slaughterhouses for large horned 
cattle and swine). Helical dispensers for packaging loose ma-
terials in bags. Lines for the production of renewable energy 
sources: pellets, briquettes, biodiesel and bioethanol. Mod-
ernizing obsolete models of sprinklers. Spare parts.

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
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ÎM OMF MICROINVEST S.R.L.

Bv. Renașterii Naționale Nr. 12 
Tel.: +373 22 80 17 01
Fax: +373 22 25 00 21
Mobil: +373 68 20 04 95
E-mail : microinvest@microinvest.md 
Site Web: www.microinvest.md 

Suntem un partener de încredere pentru afacerile mici din 
Moldova, oferind finanțare flexibilă și la timp. Apreciem cli-
enții care doresc să-și construiască o viață mai bună și sun-
tem deschiși să susținem oamenii din Moldova în obținerea 
unui standard mai înalt al vieții. Vă oferim costuri transpa-
rente 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 par-
teneriat cu clienții noștri.
Agricultura joacă un rol foarte important în economia Re-
publicii Moldova și, datorită experienței și tehnologiei de 
analiză financiară stabilită, lucrăm intensiv cu domeniul dat 
și îl finanțăm responsabil, ținând cont de specificul și sezo-
nalitatea afacerii. Acordăm o atenție deosebită agricultorilor, 
care constituie circa 40% din portofoliu Microinvest. Investim 
fiecare al 4-lea credit în sectorul agricol.

We are a trusted partner for small businesses in Moldova, 
providing flexible and timely financing. We appreciate cus-
tomers who want to build a better life and are open to sup-
porting people in Moldova in achieving a higher standard of 
life. We provide you with transparent and declared costs, and 
if we notice that you will not be able to pay the requested 
amount, we’ll inform you openly. Responsible lending is the 
decisive factor in concluding  partnerships with our custom-
ers. 
Agriculture plays a very important role in the Moldovan econ-
omy and, thanks to the established experience in financial 
analysis  and technology, we work intensively i this field and 
finance it responsibly, taking into account the specificity and 
the seasonality of the business. We pay special attention to 
farmers, which make up about 40% of the Microinvest port-
folio. We invest every fourth credit in the agricultural sector.

BC „MOBIASBANCĂ – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE” S.A.

BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A., parte a 
unui grup financiar internațional, se bucură de încrederea 
clienţilor și a Instituțiilor Financiare Internaționale, fiind  apre-
ciată pentru stabilitate, calitatea serviciilor și a facilităților de 
creditare oferite.  
Recunoaștem importanța sectorului agricol și ne propunem 
să susținem dezvoltarea acestuia,  printr-un spectru larg de 
oferte de finanţare pentru extinderea afacerii,  pentru activi-
tatea curentă, pentru achiziționarea echipamentelor agricole 
în leasing cu componentă de grant din resursele internațio-
nale.  

Pentru mai multe detalii, vă invităm la standul Mobiasbancă.

BC “Mobiasbanca - Groupe Société Générale” S.A., part of 
an international financial group, enjoys the trust of clients 
and of the International Financial Institutions, being appre-
ciated for the stability, quality of services and offered credit 
facilities.
We recognize the importance of the agricultural sector and 
we aim to support its development through a wide range 
of financing offers for business expansion, current business, 
leasing of agricultural equipment with a grant component 
from international resources.
 
For more details, please visit the stand of Mobiasbancă. 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A
mun. Chişinău, MD-2012

Tel: 022 256-456
Fax: 022 541-974

Email: contactell@mobiasbanca.md
Site: www.mobiasbanca.md



www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md
102 103

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

MOLDAGROTEHNICA S.A.

Direcția de bussines a companiei este dezvoltarea, produ-
cerea și comerțul cu mașini agricole, cazane pe biomasă și 
piese de schimb.
Produsele de bază: semănători, combinatoare, pluguri rever-
sibile, 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 in-
ternă, 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, cultiva-
tors, bio-boilers. The company’s production cycle is complex, 
ranging from semi-finished to finished products. The compa-
ny’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 coun-
tries as Romania, Hungary, Germany, Holland, Italy, Ukraine 
and Russia.

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 

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

Te credităm ușor. Recoltezi cu spor. Cu MAIB afacerea ta 
prosperă. 
În sucursalele Moldova Agroindbank îţi oferim credite de 
până la 1 000 000 lei, cu gajul roadei viitoare, pe un termen 
de până la 15 luni, cu rată avantajoasă a dobânzii și alte opor-
tunităţi de finanţare. Profită acum de oferta promoţională, va-
labilă până la 31 mai a.c. 
Totodată, beneficiază de consultanţă privind posibilităţile 
optime de contractare a unui credit pentru finanţarea activi-
tăţii curente, achiziţionarea tehnicii și echipamentelor agro, 
privind contractarea creditelor investiţionale, a resurselor de 
refinanţare din proiecte speciale: FIDA, RISP, KfW, PAC, Filie-
ra Vinului (resurse de refinanţare), Facilitatea de creditare a 
tinerilor antreprenori etc. 
Orice plan de investiţii în afacerea ta ai avea, la MAIB dispui 
de o gamă vastă de credite avantajoase, potrivite obiective-
lor și necesităţilor tale de business.
Moldova Agroindbank – Puterea stă în noi!

Easy credits.  You work hard and, with MAIB, your business 
thrives.
At Moldova Agroindbank branches, we offer you loans of up 
to 1 000 000 lei, with the future harvest as collateral, for up 
to 15 months, with an advantageous interest rate and other 
financing opportunities. Take advantage of this promotional 
offer now, it is valid until May 31.
At the same time, you can get a free consultation on the op-
timal possibilities of contracting a loan for the financing of 
the current activity, acquisition of agricultural equipment, 
contracting of investment credits, refinancing resources from 
special projects: FIDA, RISP, KfW, CAP, Wine Road (refinanc-
ing resources), lending facilities for young entrepreneurs, 
etc. 
Any investment plan you have for your business, at MAIB you 
will find a wide range of advantageous loans, tailored to your 
business objectives and needs. 
Moldova Agroindbank - Power stands in us! 

MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
str. Constantin Tănase 9/1, 

e-mail: aib@maib.md
site: www.maib.md

tel: +373 22 26 89 99
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    Motoland – dealer oficial BRP ( Bombardire Recreation 
Products ) în R.Moldova. Comercializăm ATV-uri și SSV-uri re-
creațional-utilitare Can-Am BRP, Jet-uri Sea-Doo și motoare 
de bărci Evinrude. Toate produsele BRP se remarcă prin fiabi-
litatea și  performanța pentru a satisface cerințele  agriculto-
rilor, deținătorilor de pensiuni turistice, pescarilor ,fermierilor 
și vânătorilor.
  Totodată suntem unicul distribuitor oficial al CF Moto , pro-
ducătorului de ATV-uri  ce s-a recomdat pe piata prin raport 
preț-calitate. 
  Mai suntem si unicii distribuitori al Yamaha-Motor - un brand 
care ne oferă o gama larga de produse: motociclete, scoo-
tere, ATV-uri,SSV-ur, motoare de bărci si barci, Jet-uri de apa, 
generatoare, pompe de apă și aruncatoare de zapadă.

Motoland is the official dealer of BRP (Bombardire Recreation 
Products) in Moldova. We sell Can-Am BRP ATVs and SSVs, 
Sea-Doo Jets and Evinrude Boat Engines. All BRP products 
are remarkable by their reliability and performance to meet 
the demands of farmers, owners of tourist camps, fishermen, 
farmers and hunters. 
 
At the same time, we are the only official distributor of CF 
Moto, the manufacturer of ATVs that has been recommend-
ed on the market in terms of price-quality. 
 
We are also Yamaha-Motor’s sole distributors - a brand that 
offers a wide range of products: motorcycles, scooters, ATVs, 
SSVs, boats and boats engines, water jets, generators, water 
pumps and snow throwers.

MOTOLAND / NAMAIAN DEG S.R.L.   

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

NATVEX-COM S.R.L. / AUTOPLANET

AUTOPLANET este Importator / Distribuitor oficial de anve-
lope pentru utilaje agricole, industriale, camioane, autoturis-
me - 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.

AUTOPLANET является официальным импортером / дис-
трибьютором шин для сельскохозяйственной техники, 
промышленных грузовиков, грузовых и легковых авто-
мобилей - OZKA, OTANI, PETLAS, ACHILLES.
Даем гарантию на продаваемые шины, гарантируем до-
ставку, монтаж и балансировку.
Мы являемся надежным партнером, который обладает 
компетенцией, силой и опытом для удовлетворения са-
мых разнообразных требований клиентов.

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
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OGUZENERGY S.R.L.

str. Calea Ieșilor 10 MD 2069
Chișinău, Republica Moldova 
str. Bolgarscaia 87 MD 
6101 Ceadâr-Lunga,
Republica Moldova 

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

Compania dezvoltă și promovează surse alternative de ener-
gie în Moldova. Utilizarea energiei gratuite și ecologice, ge-
nerată 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 mon-
tat 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.

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 environ-
mentally friendly. With Soler you save energy for water heat-
ing 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.

ООО «ОРИЕНТ ВЕЙ»

De mai bine de 9 ani  prezentăm pe piața din Ucraina, Geor-
gia și Moldova soluții integrate pentru secțiile de sortare, do-
tate cu fotoseparatoare, mașini pentru sortarea optică a pro-
duselor în funcție de diferențele geometrice și de culoare, 
precum și linii de producție echipate cu detectoare cu raze 
X. Compania «Ориент Вей» („Orient Way”) este specializată 
în producția unei game complete de echipamente și servicii 
de calitate, implementarea proiectelor de linii tehnologice 
și secții de sortare la cheie, oferire unei game complete de 
servicii de inginerie.

For more than 9 years, we have presented in the markets 
of Ukraine, Georgia and Moldova integrated solutions for 
sorting sites, equipped with photo separators, machines 
for optical sorting of products by color and geometric 
differences, as well as production lines equipped with X-ray 
detectors. ORIENT WAY offers the production of a full range 
of equipment and quality service, we implement the projects 
of turnkey technological lines and sorting sections, providing 
a full range of engineering services.

07403, Украина, Киевская область,
 г. Бровары, ул. Хельсинкской группы, 14Б 

e-mail: info@orientway.com.ua
 web: http://orientway.com.ua
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OZONTEH IMPEX S.R.L.

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

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

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 de-
partment 

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

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

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

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

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

URL: www.petruzalek.md

Compania este lider pe piaţa moldovenească de utilaje pen-
tru producerea ambalajului și a materialelor pentru industria 
alimentară, dar și a mașinilor pentru prelucrarea cărnii, fructe-
lor, legumelor și felierea pâinii. Domeniile de activitate: • co-
mercializarea utilajului: - ambalare în folie stretch; - ambalare 
în folie termocontractibilă; - ambalaj flow-pack; - ambalare în 
mediu cu gaze (MAP); - ambalare în vacuum; - prelucrarea 
și tranșarea cărnii; - felierea pâinii; - procesarea fructelor și 
legumelor; • comercializarea materialelor de ambalare; • de-
servire pe întreg teritoriul Moldovei; • livrarea produselor pe 
întreg teritoriul ţării.

The company is one of the leaders on the national market of 
packing equipment and materials for the food-processing in-
dustry, dealing also in equipment for meat, vegetables and 
fruit processing and bread cutting. Fields of activity: • Sale of 
equipment: - Packing in stretch-film; - Packing in shrink-wrap; - 
Flow-pack packing; - Packing in modified atmosphere (МАР); 
- Vacuum packing; - Meat processing and cutting; - Bread cut-
ting; - 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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POMUL REGAL S.R.L. 

POMUL REGAL este producător (pepinieră de nuci), impor-
tator 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.

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 or-
chards with more than 33 thousands trees. We also provide 
consultancy and planting services for walnut orchards.

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

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE PORUMBENI

Institutul de Fitotehnie “Porumbeni”, începând cu anul 1974, 
creează hibrizi de porumb și sorg de categorii biologice su-
perioare, adaptaţi la condiţiile climatice a Moldovei. Cerce-
tătorii știinţifici elaborează tehnologii eficiente de cultivare a 
porumbului și de menţinere a fertilităţii solului pentru pro-
ducătorii de porumb și sorg. Institutul de Fitotehnie Porum-
beni propune spre comercializare o gamă largă de seminţe 
hibride de porumb și sorg inclusiv - Porumbeni 310, 383, 
374, 427, 458, 461 de calitate impecabilă. Potenţialul genetic 
de producere a hibrizilor marca “Porumbeni” este de 12-15 
tone/ha boabe fără irigare și 15-19 tone/ha în condiţii de iri-
gare. 

Since 1974, the Institute of Crop Science “Porumbeni”  cre-
ates hybrids of maize and sorghum of highest biological cat-
egories, adapted to the climatic conditions of Moldova. Sci-
entific researchers are elaborating effective technologies of 
maize cultivation and soil fertility maintenance for corn and 
sorghum producers. The Institute of Crop Science “Porum-
beni” is proposing for sale a wide range of highest quality 
hybrid seeds of maize and sorghum, including Porumbeni 
310, 383, 374, 427, 458, and 461. The production potential 
of “Porumbeni” hybrids is 12-15 tons/ha of grain without irri-
gation and 15-19 tons/ha of grain with irrigation.

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
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La începutul lunii martie 2016, ProCredit Bank a anunţat lansa-
rea programului nou de garantare InnovFin, acordat de către 
Fondul European de Investiţii și destinat spijinirii proiectelor 
de modernizare a sectorului de producere.

Oferind credite prin Programul InnovFin, ProCredit Bank sus-
ţine clienţii săi în creșterea avantajului competitiv prin imple-
mentarea inovaţiilor în afacerea lor.
Creditele eliberate prin Programul InnovFin reprezintă posibi-
litatea 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 și nu implică cheltuieli adăugătoare 
din partea clientului;

 - 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 progra-
mului de finanţare a proiectelor inovatoare înseamnă aborda-
re flexibilă în privinţa gajului și oferă clienţilor acces la finanţa-
re în condiţii de însuficienţă a garanţiilor.

Programul InnovFin este oferit de către Fondul European de 
Investiții, în parteneriat cu ProCredit Bank, în baza programu-
lui Orizont 2020 - Programul-Cadru al Uniunii Europene pen-
tru Cercetare și Inovare.

BC “PROCREDIT BANK” SA

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 MoldovaMoldova

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

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

   URL: www.rabota.md

RABOTA.MD

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

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

The new mobile application from Rabota. md will promptly inform 
you about the appearance of new vacancies in Chisinau and Mol-
dova! Download the application on your phone, select the posts 
you are interested in, subscribe to the newsletter and get the lat-
est vacancies anytime and anywhere!
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FABRICA DE PRELUCRARE A SEMINȚELOR 
DE PORUMB DIN RĂUȚEL S.A.

s. Răuțel, r-l Fălești
MD-5945, Republica Moldova
tel.: 0-231-20044; 0-259-53291
fax: 0-259-53290

Email: contact@rautel.md
sergiu.rosca@rautel.md
Website: www.rautel.md

„Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel” 
S.A., înființată în 1979, este liderul industriei moldovenești 
de producere a semințelor de porumb hibride.
Fabrica Răuțel oferă o gamă variată de boabe de porumb 
de calitate superioară, pentru cultivarea porumbului marfă: 
hibrizi timpurii, extra timpurii, semitimpurii, semitardivi și tar-
divi pentru boabe, dar și pentru siloz, cu un excelent poten-
țial furajer.
Prestăm următoarele servicii: creșterea și producerea hibrizi-
lor de porumb semincer, primire, curățare, uscare, prelucra-
re, calibrare, tratare, ambalare a produselor semincere; pri-
mire, curățare și depozitare a cerealelor; servicii agrotehnice; 
servicii de transport rutier; încărcare în vagoane și acces la 
transportul feroviar; păstrare și comercializare produse pe-
troliere; depozitare și comercializare produse agrochimice.

“Corn Seeds Processing Factory Rautel” SA, founded in 1979, 
is the leader of the Moldovan industry of hybrid corn seed 
production.
Rautel Factory offers a wide range of high quality seeds for 
growing commercial corn: early hybrids, very early, medium, 
late and very late for grains, but also for silage with an excel-
lent feed potential.
We provide the following services: growth and production 
of corn hybrids, reception, cleaning, drying, processing, cali-
bration, treatment, packaging of seeding products; receiv-
ing, cleaning and storage of cereals; agro-technical services; 
road transport services; loading wagons and access to rail 
transport; storage and marketing of petroleum products; 
storage and marketing of agrochemicals.

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.

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 Perfec-
tion Prize.

REVISTA OMNIBUS

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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str. Calea Orheiului 112
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 81 88 11
URL: www.4roti.md

ROADSTONE S.R.L.

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

Roadstone - a trademark, part of an important Korean corpo-
ration, one of the largest Asian tire manufacturers, exporting 
over 80% of products to more than 140 countries. Tires are 
manufactured only from natural rubber with additives reduc-
ing rolling resistance. 
ROADSTONE / Nexen Tire delivers OE tires on the conveyors 
of the largest automakers around the world, such as: Volkswa-
gen, Fiat, Ram, Seat, Renault, Dacia, Mitsubishi, Škoda, Suzuki, 
Daimler, Chevrolet, Hyundai, KIA.

I.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. 

Rompetrol este o sursă inepuizabilă de energie, care por-
nește de la extracţia și producţia ţiţeiului, continuându-se 
cu rafinarea și transformarea acestuia în produse de cea mai 
bună calitate, distribuite în staţiile noastre premium, conce-
pute modern și gândite până la cel mai mic detaliu. Compa-
nia 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 in-
termediul rețelii de benzinării Rompetrol. Compania ope-
rează 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 com-
petitiveness and sustainability by offering high quality prod-
ucts and services to its clients.

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
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MD-6801 r-nul Ialoveni, 
Republica Moldova 
GSM : +373 69/ 57-78-70

SELECT FLOR S.R.L.

Producerea seminţelor de flori. Production of flower seeds.

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 solu-
ții în domeniul hidraulic pentru aplicații mobile și industriale 
pentru sectoarele: energetic, industrie alimentară, construc-
ții, agricultură, echipamente industriale, tehnică specială și 
sectorul medical. Dispunând de o echipă de proiectare ex-
perimentată proprie, oferim soluții complete: de la proiecta-
re până la punerea în funcțiune și service post-vânzări pentru 
aplicații. Echipamentele (motoare, pompe și valve hidrau-
lice, 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 ase-
menea, pentru îmbunătățirea calității și confortului clienților 
avem în dotare echipe mobile care prestează serviciile men-
ționate la fața locului.

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 solu-
tions 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 af-
ter-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.

SELPO.EU S.R.L.

Mob: 062 17 66 68;  062 17 66 69
e-mail: office@ht.md

www.ht.md



www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md
120 121

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
01

9

SEMAS 

SEMAS - producerea și comercializarea semințelor și răsadu-
rilor de legume.
Magazin agricol (semințe, îngrășăminte, produse de protec-
ție a plantelor și inventar agricol).

SEMAS - production and sale of seeds and seedlings of veg-
etables.
Agricultural shop (seeds, fertilizers, plant protection prod-
ucts and agricultural tools and accessories).

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

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 aseme-
nea, 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 între-
ține 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 HOR-
SCH, este gata să vă ajute la găsirea celor mai eficiente solu-
ții financiare pentru achiziționarea echipamentelor necesare.

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-pro-
pelled sprayers, seeders, soil cultivation machines. Our com-
pany also has its own warehouse with a wide and complete 
range of original spare parts that is able to supply you con-
tinuously 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 sup-
port 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.

SERVMIXT-AGRO S.R.L

Calea Basarabiei, 54
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova

Tel. : +373 22/12-31-90
Fax : +373 22/12-31-99

GSM : +373 69/21-31-99

E-mail: office@servmixt.md
URL: www.servmixt.md
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SPICUDAVA S.R.L.

Comercializarea îngrășămintelor și a produselor pentru pro-
tecția plantelor.
Îngrășămintele lichide, marca comercială “DobroDII”, sunt 
produse complexe, cu proprietăți unice, elaborate în baza 
nanotehnologiilor, sunt ecologic pure și inofensive, conțin 
micro- și macroelemente. Sunt folosite pentru profilaxia și 
tratarea plantelor de cele mai răspândite boli virale, fungi-
ce și bacteriene, poate fi aplicat la toate tipurile de culturi 
agricole 
În doze recomandate sunt absolut inofensive pentru insec-
tele polenizatoare, microflora solurilor , precum și pentru oa-
meni și animale (gradul 4 de toxicitate). 
Certificat în sistemul “Organic Standard”. Recomandat pen-
tru utilizare în agricultura ecologică.
Ferilizanți: “DobroDII-Total”, “DobroDII-Bor, “Dobro-
DII-Zinc-Cupru”, “DobroDII-Calii-Activ”
Ferilizanți și protecția plantelor:“DobroDII-Confort”, “Dobro-
DII-Confort-Cu”, “DobroDII-Confort-Universal”.

Marketing of fertilizers and plant protection products.
Liquid fertilizers - trademark “DobroDII” - complex products 
with unique properties, based on nanotechnologies, are 
ecologically pure and harmless, contain micro- and mac-
ro-elements. Used for the prophylaxis and treatment of the 
most widespread viral, fungal and bacterial diseases, can be 
applied to all types of agricultural crops.
In recommended doses, they are absolutely harmless for 
pollinating insects, soil microflora, as well as for humans and 
animals (grade 4 toxicity).
Certificate in “Organic Standard” system. Recommended for 
use in organic farming.
Fertilizers: “DobroDII-Total”, “DobroDII-Bor”, “Dobro-
DII-Zinc-Copper”, “DobroDII-Calii-Activ”
Fertilizers and Plant Protection: “DobroDII-Confort”, “Dobro-
DII-Confort-Cu”, “DobroDII-Confort-Universal”.

mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 176
E-mail: spicudava@gmail.com
Web-site: www.spicudava.md
tel./fax: +373 022 55 04 64
tel.:       +373 022 55 01 20                                               
GSM:  068 438 015,  068 171 618
GSM:  069 101 350

Compania ”Studioul Sistemelor Agricole” (SAS) oferă o abor-
dare inovativă a managementului operațional în cadrul între-
prinderilor agricole.
Platforma SAS by Cropio - produsul de bază al companiei, 
oferă fermierilor control de la distanță asupra vegetației, ma-
șinilor agricole și a parcelelor de teren.

The “Agricultural Systems Studio” (SAS) provides an innova-
tive approach to operational management within agricultur-
al businesses.
The SAS platform by Cropio, the company’s core product, 
provides farmers with remote control of vegetation, agricul-
tural machinery and land plots.

STUDIOUL SISTEMELOR AGRICOLE S.R.L.

mun. Chișinău, or. Durlești , Republica Moldova 
tel: +373 79 988 063, +373 60 006 630,  

e-mail: office@sasagro.com, 
site: sasagro.com
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GRANULATOR FURAJE 
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. Echipa-
mentul de lucru este format din matrice și role. Rolele pre-
zează materia primă, trecând-o prin găurile matricei care pot 
fi de 3, 4, 6 și 8 mm. În timpul acestui proces se înregistrează 
o temperatură de 60-70 grade. Astfel, granulele încălzite pot 
fi folosite la hrănirea animalelor, păsărilor de curte, peștilor.

FODDER GRANULATOR
MODEL Eurogran 150
 
Eurogran 150 is used to granulate cereals and fodder, form-
ing 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 ani-
mals, 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.

TEHNO MS S.R.L.

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

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

TORNUM offers complete solutions for storing, drying, cool-
ing, cleaning and management of grain. We are waiting you 
at the TORNUM stand to present the latest news in this field.

TORNUM S.R.L.

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

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

E-mail: info@tornum.ro; ciprian@tornum.ro 
URL: www.tornum.se
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UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU 
IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD

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

Obiectivul de bază al Programelor IFAD implementate în Re-
publica 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 importan-
te domenii de intervenție în cadrul Programelor IFAD sunt: 
acordarea de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului; 
dezvoltarea infrastructurii economice rurale prin acordarea de 
granturi competitive, care urmează să fie investite în construc-
ția sau reabilitarea obiectelor infrastructurii publice; dezvolta-
rea 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).

The main objective of the IFAD Programs implemented in 
the Republic of Moldova is to reduce poverty in rural areas 
by creating favorable conditions for increasing the income of 
the poorest members of rural society by providing access to 
markets, creating new jobs and stimulating strategic growth 
of agriculture in rural areas. The most important areas of in-
tervention in the IFAD Programs are: Granting funding for 
entrepreneurship development; the development of rural 
economic infrastructure by awarding competitive grants to 
be invested in the construction or rehabilitation of public 
infrastructure objects; developing agricultural value chains 
by providing information and financial support for their 
development; promoting conservative and environmen-
tally friendly soil mining; enhancing adaptability to climate 
change through the adoption of modern technologies by 
farmers; offering a wide range of technical assistance (train-
ing, consultancy).

str. Calea Basarabiei, 18 
MD-2023 Chisinau, Republica Moldova

tel.: +373 22/ 27-84-63; 27-96-06
fax: +373 22/ 54-98-81

Mobil: +373 60/ 58-55-33
Email: office@2kr.md

Web: www.2kr.md

UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI ADMINISTRARE 
A PROIECTULUI CREȘTERII PRODUCŢIEI ALIMENTARE

Unitatea este responsabilă pentru implementarea următoa-
relor Programe ce constau în comercializarea tehnicii agrico-
le solicitate de producătorii agricoli cu achitarea
costului acesteia în rate:
1. Programul 2KR - Proiectul de Asistență a Fermierilor Nepri-
vilegiați, 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 Mile-
niului Moldova (continuat în perioada
Post-Compact de FDD Moldova), finanțat de Guvernul SUA.

The UNIT is responsible for the implementation of the fol-
lowing Programs that are focused in the marketing of agri-
cultural equipment, required by farmers and paid for in in-
stallments:
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 Mil-
lennium Challenge Foundation Moldova (continued in the 
post-Compact period by SDA Moldova), financed by the 
USA government.
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UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT  
DIN MOLDOVA 

str. Mirceşti, 42 MD 2049 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 31-22-58; 31-22-56 
E-mail: info@uasm.md 
URL : http://www.uasm.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova este unica institu-
ție de învățământ superior din ţara noastră. Pe parcursul ce-
lor 80 de ani care s-au scurs de la înfiinţare, UASM a avut o 
contribuţie deosebită în tezaurul economic, social, politic și 
cultural al societăţii. UASM a format în facultăţile sale peste 
50 mii de specialiști, inclusiv cca 1000 din 67 de ţări, care s-au 
afirmat prin rezultate remarcabile în producţie și în cercetare, 
în ţară și peste hotare. Printre absolvenţi regăsim un șir de per-
sonalităţi: președinţi de ţară, prim-miniștri, miniștri, deputaţi 
în parlament, ambasadori, membri ai academiilor de știinţe, 
scriitori etc. Prin Decretul nr. 820 – VII din 4 octombrie 2013, 
în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvolta-
rea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanțială 
la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitate me-
todico-știinţifică prodigioasă, Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincţie de stat, „Ordinul 
Republicii”.

On the 9th of October, 2013, the State Agrarian University of 
Moldova celebrated 80 years of higher agricultural educa-
tion. During these 80 years since its foundation, SAUM has 
made a particularly valuable contribution to the economic, 
social, political and cultural sectors of our society. SAUM 
trained more than 50,000 specialists at its faculties, includ-
ing about 1,000 from 67 countries who distinguished them-
selves by remarkable results in production and research both 
in our country and abroad. Among the SAUM graduates we 
can mention a number of personalities such as: presidents 
of the country, prime ministers, members of Parliament, am-
bassadors, ministers, members of the Academy of Sciences, 
writers etc. According to the Decree no. 820-VII of 4 Octo-
ber, 2013, as a sign of high appreciation of special merits in 
the development of higher education, for a valuable contri-
bution to the training of highly qualified specialists and for 
prodigious methodological and scientific activity, the State 
Agrarian University of Moldova was awarded the highest 
state distinction - the Order of the Republic.

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 fo-
losește propriile materii prime chimic și ecologic pure, care 
respectă standardele de calitate mondiale.

URALHIM is one of the largest companies in the mineral 
fertilizer market in the Russian Federation, the CIS and East-
ern Europe, and the only one in the world whose product 
portfolio includes potassium nitrate produced at its own en-
terprises, concentrated calcium nitrate, water soluble mon-
oammonium 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

УРАЛХИМ ОХК, АО

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
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V.R.P & CO  S.R.L.

str. Pădurii 8A,
Chișinău, Republica Moldova
GSM:  +373 79 408 789
Fax: +373 22 107 468
e-mail: vrp@ascara.md
URL: www.ascara.md

Compania V.R.P & Co, fondată în 2007, astăzi este una dintre 
cele mai dinamice companii pe piața din Moldova. În aceas-
tă perioadă, produsele noastre au găsit peste 10 mii de cli-
enți mulțumiți.
  Compania V.R.P & CO SRL este reprezentantul oficial în Re-
publica Moldova al liderilor mondiali în producția de scări 
din aluminiu, roți abrazive pentru metal, drenaj linear și echi-
pamente de ventilație. Reprezentăm mărcile comerciale EL-
KOP, Titan Abrasive, ZMM MAXPOL, VENTS, Hagsen.

V.R.P & Co has been operating since 2007 and today it is one 
of the most dynamically developing companies on the Mol-
dovan market. In this period, our products have found more 
than 10 thousand satisfied customers.
 V.R.P & CO SRL is the official dealer in Moldova of the world 
leaders in the production of aluminum ladders, abrasive 
wheels for metal, linear drainage and ventilation equipment. 
We represent the trademarks ELKOP, Titan Abrasive, ZMM 
MAXPOL, VENTS, Hagsen.

VADALEX-AGRO S.R.L.

Fiecare client este special pentru companie, de aceea anga-
jații depun toate eforturile pentru ca acesta sa fie mulțumit 
de rezultat, dar și motivat pentru cooperări pe termen lung.
Obiectivul strategic al Vadalex-Agro este extinderea pieței 
agricole, asigurând calitatea și diversitatea produselor care 
aduc profit agricultorilor
De asemenea, oferim echipament agricol auto-propulsat și 
trasat de mărci mondiale, cum ar fi New Holland, Lemken, 
Sfoggia, Dieci etc. Managerii noștri sunt cei mai buni experți 
în domeniul cunoștințelor tehnice, beneficiind anual cursuri 
de calificare profesională.

Each client is special for the company, so the employees 
make every effort to ensure that clients  are satisfied with the 
results, but also interested in a long-term cooperation.
The strategic goal of Vadalex-Agro is the expansion of the 
agricultural market, ensuring the quality and diversity of 
products that bring profit to farmers. 
We also offer agricultural self-propelled and trailed equip-
ment of world renowned brands, such as New Holland, Lem-
ken, Sfoggia, Dieci, etc. Our managers are the best experts 
in the field of technical knowledge, undergoing annual ad-
vanced training.

com. Stauceni, str. Alexei Mateevici 81/2 
(Oficiul Central)

Recepție: 022 605 949 
Departament Vânzari: 022 605 944 

Piese de schimb: 022 843 722

vadalex.agro@gmail.com
vadalextehno@gmail.com 

vadalex.md
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VICTORIA GOMON S.R.L.

MD-2032, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa, 92, of.217
Tel: +373-22550166
Mob: +373-69980400, +373-69980300, +373-69980070
E-mail: info@stroyka.md, info@biznes.md
https://www.stroyka.md, http://www.biznes.md

AGENȚIE DE PUBLICITATE: pregătirea și publicarea informa-
țiilor despre companiile, produsele și serviciile de pe piața 
Moldovei pentru consumatori și antreprenori.
Produse de informare și de referință: site-ul www.stroyka.md, 
Revista «Construcție și Utilaje».

SERVICII: Promovarea întreprinderilor din Moldova prin in-
termediul produselor de informare și publicitate: www.stroy-
ka.md și revistele «Construcție și Utilaje».
Organizarea seminarelor și cursurilor de instruire pe temele: 
managementul financiar eficient, tehnici de management și 
vânzări.

PRODUSELE INFORMATIVE ale editurii VICTORIA GOMON 
sunt INFORMAȚII ACTUALE despre companii, produse, ser-
vicii și LINII DE COMUNICARE pentru dezvoltarea afacerii 
dvs.!

PUBLISHING HOUSE: preparation and publication of infor-
mation about companies, products and services in Moldova 
for consumers and entrepreneurs.
Information and reference products: www.stroyka.md, «Con-
structie si Utilaje» magazine.
 
SERVICES: Promotion of Moldovan enterprises with the sup-
port of information and advertising products: www.stroyka.
md and «Constructie si Utilaje» magazine.
Organization of seminars and trainings on the following top-
ics: effective financial management, techniques of manage-
ment and sales .
 
The INFORMATION PRODUCTS of the publishing house 
VICTORIA GOMON provide ACTUAL INFORMATION about 
companies, products, services and COMMUNICATION 
LINES for the development of your business!

Marca VIGNETINOX operează din 1979 în viticultură și po-
micultură, 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 în-
treţinerii si gestionării podgoriei. Vignetinox reprezintă astăzi 
o marcă de referinţă în Europa, datorită complexităţii și va-
rietăţii 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.

VIGNETINOX has been operating in viticulture and fruit 
growing since 1979, and is the first in Italy to patent an “indus-
trial” 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 refer-
ence 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.

VIGNETINOX

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

 (reprezentantul companiei în Republica Moldova) 
E-mail: pro.anatol@gmail.com
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VIPR-TRANSPORT S.R.L.

str. Mircea cel Bătrân 81
mun. Bălți, Republica Moldova
Mob.: +373 79 55 88 33
Mob.: +373 79 95 89 99
e-mail: info@remorca.md 
e-mail: info@barca.md 
Web-site: www.remorca.md; www.barca.md 

Compania VIPR-Transport S.R.L., fondată în noiembrie 2015, 
este reprezentantul oficial al companiilor “AgroMotorServi-
ce”(Ucraina), “Trigano Grup” (France), “Sorelpol” (Polonia), 
“Polmir”(Polonia). Genurile principale de activitate sunt co-
mercializarea remorcilor pentru autovehicule, mini tractoare, 
mototehnică și transportul acvatic de diferite dimensiuni și 
destinații. Calitatea deservirii noastre ne face să rămânem 
prieteni cu clienții noștri pe mulți ani înainte. Pe parcursul ac-
tivității noastre ne-am manifestat ca parteneri de încredere 
nu doar pe piața din Republica Moldova, dar și pe cea din 
România, unde suntem prezenți din 2018.

VIPR-Transport SRL, founded in November 2015, is the official 
representative of companies “AgroMotorService” (Ukraine), 
“Trigano Grup” (France), “Sorelpol” (Poland), “Polmir” (Po-
land). The main activities are the sale of trailers for motor 
vehicles, mini tractors, motor vehicles and water transport in 
different sizes and destinations. The quality of our service en-
sured that we stay friends with our customers for many years 
to come. Throughout our activity we have imposed a reliable 
image of our company not only on the Moldovan market, but 
also in Romania where we are present since 2018.

Vivai Cooperativi Rauscedo sunt lideri mondiali în pepiniere 
viticole, cu un rezultat anual de 85 milioane viță de vie altoită. 
În afară de calitatea excelentă a produselor, de-a lungul de-
ceniilor VCR au promovat inovații constante, inițial cu selecția 
de clone și acum cu noile soiuri de struguri rezistente la boli. 
Vă invităm la standul nostru să gustați din micro-vinificările 
noastre experimentale.

Vivai Cooperativi Rauscedo are the world leaders in vine 
nurseries, with a yearly outcome of 85 million grafted vines. 
Besides the excellent quality of their products, during the 
decades, VCR have been standing out for constant inno-
vation, with clone selection first and now with the new dis-
ease-resistant grape varieties. You are invited at our stand to 
taste our experimental micro-vinifications.

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO

Tel: +39 0427 94 88 09
Fax: +39 0427 94 345

www.vivairauscedo.com
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Compania VOSHOD - AGROTEHNICA SRL este distribuito-
rul oficial al companiei ПО Корсунь (Korsun) din Ucraina din 
anul 2006, prezentând produsele  acesteia pe piața din Mol-
dova: discuitoare, cultivatoare, grape cu discuri, afânătoare 
de adâncime.
Din anul 2018, compania a devenit reprezentantul oficial al 
concernului Bellota Agrisolusions (Spania), lider mondial în 
producția de piese de schimb pentru echipamente de cul-
tivare a solului.
Bellota este o companie care oferă cea mai largă gamă de 
piese de schimb pe piața mondială.
Bellota este sinonimul produselor de calitate care îndepli-
nește standardele internaționale și este recunoscut pe plan 
mondial.

VOSHOD - AGROTEHNICA is the official dealer of the com-
pany Korsun (Ukraine) since 2006, presenting its products on 
the Moldovan market: disk headers, cultivators, disc harrows, 
deep-rippers.
 
Since 2018, the company is the official representative of the 
concern Bellota Agrisolusions (Spain), the world leader in the 
production of spare parts for tillage equipment. 
Bellota provides the widest range of spare parts in the world 
market. Bellota is a quality product that meets international 
standards and is recognized worldwide.

I.M. VOSHOD-AGROTEHNICA S.R.L.

bd. Moscova 14, Chisinau, 
Republica Moldova
Fax: 022 32 13 55
Gsm: 079 851 432, 079 851 433
Email: costagro-teh@mail.ru

ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT

Profesionalism. Consiliere. Garanție. Servicii.
- Sisteme de baterii standard european exploatare găini ouă-
toare
- 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

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

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
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