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FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM

August 15 - September 1

SCHOOL FAIR

www.school.moldexpo.md

October 16 – 19

MOLDAGROTECH (AUTUMN)
www.moldagrotech.moldexpo.md

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

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

September 11 – 13

October 16 – 19

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

FARMER

www.farmer.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

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

September 26 – 29

October 31 – November 3

INTERNATIONAL FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

EXPO MOBILA

www.furniture.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

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

September 28 – 29

December 20 – 24

TULBUREL

www.tulburel.moldexpo.md

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

CRĂCIUNUL ACASĂ
www.christmas-fair.moldexpo.md

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

НПО «ПОЗИТИВНАЯ
ИНИЦИАТИВА»

EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ
DE ECHIPAMENTE MEDICALE, PREPARATE
FARMACEUTICE ŞI STOMATOLOGIE

HTTP://WWW.POSITIVEPEOPLE.MD/

НПО «Позитивная Инициатива» является
одной из крупнейших и наиболее опытных
организаций,
работающих
в
сфере
общественного здравоохранения и защиты
прав пациентов в Республике Молдова.
Миссия организации: В своей работе мы
объединяем усилия всех ответственных и
заинтересованных сторон, укрепляя системы
сообществ, влияя на общественное мнение
и политики. Мы создаем среду, где каждый
человек, вне зависимости от степени своей
уязвимости, имеет все необходимые права и
возможности на достойную жизнь.
Операционная деятельность организации: Ассоциация состоит из 68 членов организации и 36
штатных сотрудников, а также 83 волонтеров. Люди являются основным ресурсом организации,
именно благодаря их усилиям, ежегодно нашими услугами пользуются более 4.000 человек.
Ежегодно мы оказываем более 19.000 консультаций, более 2.000 человек узнают о своём ВИЧ
статусе пройдя тестирование в организации, более 300 человек воспользовались услугой
сопровождения в процессе решения сложных и комплексных задач. Для повышения уровня
грамотности в вопросах здоровья и прав человека для людей получающих поддержку организации
проводится более 500 тренинговых мероприятий в год.
Не мало важным фактом является то, что организация предоставляет поддержку людям не только
в гражданском секторе, но и в тринадцати пенитенциарных учреждениях Молдовы.
Мы абсолютно уверенны в том, что объединение усилий партнёров, для которых жизнь человека,
является абсолютной ценность, приводят к действиям, которые динамично меняют к лучшему
реальность в которой будут жить наши дети.

MOLDMEDIZIN
& MOLDDENT

IRINA GHILFANOVA
Director general interimar
C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Stimaţi participanţi şi oaspeţi ai Zilelor Sănătăţii
şi ai expoziţiei “MoldMedizin & MoldDent”!

Dear representatives of the healthcare system
and of the medical business!

Sănătatea reprezintă o valoare incontestabilă, atît la nivel individual, cît şi naţional,
or, de starea ei depinde în mod esenţial calitatea vieţii. Cu scopul de a susţine sectorul medicinal din republică, C.I.E. “Moldexpo” organizează deja de 25 de ani, cu
suportul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi al asociaţiilor medicale
naţionale, cel mai mare şi mai important forum din domeniu – Expoziţia internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie
“MoldMedizin & MoldDent” care este, în acelaşi timp, infrastructura de bază a Zilelor
Sănătăţii la „Moldexpo”. La buna desfăşurare a ediţiei curente au contribuit şi un şir
de parteneri, precum „Inițiativa Pozitivă”, „Balkan Pharmateuticals”, Asociația Masorilor și Reabilitologilor din Moldova.

Health represents a priceless value on both individual and national levels; the quality of life essentially depends on peoples’ health condition. In order to support the
medical sector of the republic, IEC Moldexpo has been organizing, for 25 years, with
the support of the Ministry of Health, Labor and Social Protection and national medical associations, the largest and most important forum in the field - the international specialized exhibition of medical equipment, pharmaceuticals and stomatology
MoldMedizin & MoldDent. The exhibition also represents the basic infrastructure of
the Days of Health at Moldexpo. A number of partners, such as “Positive Initiative”,
“Balkan Pharmateuticals”, Association of Massagists and Rehabilitologists of Moldova, are contributing to the smooth running of the current edition.

Efortul cooperat este îndreptat spre ajustarea sistemului medico-sanitar autohton
la standardele internaţionale, pentru a oferi fiecărui cetăţean acces la servicii medicale de calitate.

This joined effort is aimed at adjusting the domestic medical-sanitary system to
international standards, in order to provide each citizen with access to quality medical services.

Evenimentul este cotat în mediul de specialitate, fapt confirmat de interesul în creştere din partea companiilor şi instituţiilor de profil din ţară şi de peste hotare. În
pavilionul expoziţional se regăsesc producători şi distribuitori din industria medicamentelor, materialelor, echipamentelor, aparaturii medicale, domeniile conexe
acestora, dar şi instituţii curative şi de cercetare, de a căror descoperiri şi inovaţii în
mare măsură depinde viaţa şi sănătatea noastră.
Pe lîngă oferta complexă, Zilele Sănătăţii însumează un program bogat, axat pe trei
secţiuni mari. Conferinţele ştiinţifico-practice, seminarele, prezentările etc. sunt de
real folos pentru medicii practicieni şi specialiştii din domeniu în ce priveşte familiarizarea cu noutăţile şi performanţele înregistrate pe parcursul anului şi sporirea
gradului de profesionalism. Consumatorii de servicii medicale vor beneficia de
consultaţiile specialiştilor, de lecţii de profilaxie, de formare a deprinderilor privind
modul sănătos de viaţă.
Cu certitudine, evenimentul în întregime contribuie la dezvoltarea durabilă a sistemului de sănătate, la prosperarea ştiinţei şi practicii medicale, la extinderea afacerilor din domeniu.
Profit de prilej pentru a dori participanţilor şi vizitatorilor Zilelor Sănătăţii şi expoziţiei „MoldMedizin & MoldDent” realizarea obiectivelor propuse, succese şi, evident,
multă sănătate!

The event is highly appreciated in the specialized environment, a fact confirmed
by the growing interest of companies and institutions in the country and abroad.
In the pavilion we will find manufacturers and distributors of medicines, materials,
equipment, devices, products in related fields, but also healthcare and research institutions, on whose discoveries and innovations largely depend our life and health.
In addition to the complex exhibition offer, the Days of Health encompass a rich
program, focused on three large sections. Scientific-practical conferences, seminars,
presentations, etc. are of real practical use for practitioners and specialists in the
field in terms of familiarity with the news and performances recorded throughout
the year. Consumers of medical services will benefit from consultations provided
by specialists, lectures on prophylaxis, trainings in the basics of a healthy lifestyle.
Certainly, the event as a whole contributes to the sustainable development of the
healthcare system, to the development of medical science and practice, to the expansion of related businesses.
I take this opportunity to wish the participants and visitors of the Days of Health
and of the exhibition MoldMedizin & MoldDent the achievement of proposed objectives, successes and, of course, much health!
Irina Ghilfanova,
Acting General Director
IEC Moldexpo SA
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

3D CEPH S.R.L.

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

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

Compania 3D CEPH SRL este dealer oficial în Moldova de
implanturi pentru sistemul ICX-templant (Germania) și de
produse ortodontice ORMCO (SUA).
ICX-templant sunt sisteme de implanturi de clasa premium,
dezvoltate în baza cercetărilor științifice, efectuate pe parcursul a 20 de ani, fiind o soluție senzațională în domeniul
implantologiei.
ICX întruchipează cele mai bune soluții tehnologice în implantologie, care pot rezolva orice problemă.
ORMCO - produse ortodontice ale sistemului Damon, care
odată au făcut senzație în lumea ortodonticii și, până în prezent, rămân cel mai bun ajutor al ortodonților în obținerea
unor rezultate excelente într-un timp mai scurt.
Dacă îți dorești dinți sănătoși și un zâmbet frumos, ICX și ORMCO sunt alegerea ta.

3D CEPH is the official dealer in Moldova of implants of the
ICX-templant system (Germany) and ORMCO orthodontic
products (USA).
ICX-templant-systems of premium implants are developed
on the basis of 20 years of scientific research and represent
a sensational solution in the field of implantology.
ICX embodies the best technological solutions in implantology that can solve any issue.
ORMCO - orthodontic products of the Damon system, that
made a real splash in the world of orthodontics and to this
day remain the best assistant to orthodontists in achieving
excellent results and in a much shorter time.
If you want healthy teeth and a beautiful smile, ICX and ORMCO are your choice.

16

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

SUPORT OFICIAL

17
moldmedizin.moldexpo.md

www.moldmedizin.moldexpo.md

str. Sarmizegetusa 92, of.202
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69 252 052
GSM: +373 60 570 670
e-mail: adles-srl@adles.md
URL: www.adles.md

ADLER MEDICAL S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Clinica Adler Medical oferă tratamentul conservator și reabilitarea, inclusiv postoperatorie, a herniilor de disc, scoliozei,
traumelor de coloană, cerebrale și de articulații, osteohondrozei ș.a. și tratamentul durerilor provocate de acestea cu
metode clasice și cu aparate unice în Moldova (SPINELINER).
Și în acest an venim cu prezentarea, iar în premieră, unui
aparat medical NOU în Moldova - PELVICENTER, aparat de
stimulare magnetică transpelviană pentru tratamentul neinvaziv al incontinenței urinare, incontinenței fecale, prolapsului și pentru reabilitare după naștere (la femei), reabilitarea
după prostatectomie radicală și a disfuncțiilor erectile (la bărbați) și tratamentul sindromului durerii pelviene.

At Adler Medical we offer conservative treatment and rehabilitation, including post-surgery rehabilitation, for hernias,
scoliosis, spine, head and joints traumas, osteochondrosis,
etc. and the treatment of the pain these afflications cause.
We use traditional treatment methods, as well as unique
medical equipment (SPINELINER).
This year we will present, for the first time, a new and unique
in Moldova piece of medical equipment - PELVICENTER, a
transpelvian magneticstimulation device for the non-invasive
treatment of urinary and fecal incontinence, prolapse and
post-partum rehabilitation for women, rehabilitation after
radical prostatectomy and of erectile disfunctions for men,
and treatment of pelvic floor pain syndrome.

ADLES

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

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

str. Bulgară 41
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 67-471 760
GSM: +373 67 33 00 00
E-mail: info@adlermedical.md
Web-site: www.Adlermedical.md
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str. Columna 170
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: + 373 (22) 782-078 / 746-469
Internet: www.becleany.md

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

AGENŢIA MEDICAMENTULUI ŞI DISPOZITIVELOR MEDICALE

1. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale este
o autoritate administrativă, abilitată cu competenţe de reglementare şi supraveghere în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale. Organizează
şi coordonează procesul de expertiză şi autorizare a medicamentelor, aplică şi dezvoltă sistemul de farmacovigilenţă,
avizează şi supraveghează desfăşurarea studiilor clinice; monitorizează utilizarea raţională a medicamentelor.

1. The Agency for Medicines and Medical Devices is an administrative authority, empowered with regulatory and supervisory powers in the field of medicine, pharmaceutical
activity and medical devices. Organizes and coordinates the
process of expertise and authorization of medicines, applies
and develops the system of pharmacovigilance, approves
and supervises the conduct of clinical studies; monitors the
rational use of medicines.

2. Supraveghează calitatea medicamentelor autohtone şi de
import şi efectuează expertiza documentaţiei analitico-normative, care este prezentată cu scop de înregistrare a medicamentelor în Republica Moldova. Aplică proceduri de
supraveghere a medicamentelor şi dispozitivelor medicale
plasate pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova, inclusiv
prin autorizarea importului acestora.

2. Supervises the quality of domestically manufactured and
imported medicines and carries out the analytical-normative
documentation expertise, which is submitted with the purpose of registering the medicines in the Republic of Moldova. Applies procedures for the supervision of medicines and
medical devices introduced on the pharmaceutical market
of the Republic of Moldova, including by authorizing their
import.

AMTA - TIS S.R.L.

De 19 ani, AMTA-TIS activează pe piața Moldovei, oferind
produse de igienă și soluții complexe în funcție de cerințele
clienților. Igiena este foarte importantă în viața noastră, de
ea depinde sănătatea fiecăruia, iar în domeniul medicinei
igiena înseamnă sănătatea clienților și, implicit, garanția succesului.
Compania AMTA-TIS este un important importator de echipamente de curățare și de igienă, oferindu-vă așa produse
ca: dozatoare, uscătoare, odorizatoare electronice, containere, mașini de spălat podele și aspiratoare, cărucioare și
alte articole pentru o curățare mai eficientă. De asemenea,
vă oferim o gamă largă de consumabile, cum ar fi hârtia Z,
prosoape pliate în V, hârtie igienică, saci de gunoi, șervețele, odorizante și alte tipuri de articole de uz casnic și chimie
profesională.
Scopul nostru principal este de a avea grijă de confortul și
sănătatea dvs. Ne-am gândit la fiecare detaliu. Compania
AMTA-TIS creează o atmosferă plăcută și sigură de muncă.
Nu ne oprim la nivelul atins, astfel angajații noștri lucrează
constant pentru a vă asigura cu cele mai recente produse
disponibile.

For 19 years, AMTA-TIS has been active on the Moldovan
market, offering products for hygiene and complex solutions
according to customer requirements. Hygiene is very important in our lives, everyone’s health depends on it, and in the
medical sector hygiene means the health of clients and, implicitly, the guarantee of success.
AMTA-TIS is an important importer of cleaning and hygiene
equipment, offering you products such as: dispensers, dryers, electronic air fresheners, containers, floor washing machines and vacuum cleaners, trolleys and other items for efficient cleaning. We also offer a wide range of supplies, such
as Z paper, V-folded towels, toilet paper, trash bags, napkins,
air fresheners and other household and professional cleaning products.
Our primary goal is to take care of your comfort and health.
We have thought about every detail. AMTA-TIS creates a
pleasant and safe work environment. We do not stop at the
level reached, so our employees work constantly to ensure
you with the latest available products.
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str. Korolenko 2/1
MD-2028 Choșinău, Republica Moldova
Telefon: (+37322)884301
e-mail: office@amed.md
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DENT

ARI MED ESTET S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Clinica Ari Med Dent oferă servicii complete de stomatologie la standarde înalte de calitate și siguranță. Medicii noștri
au competențe și specializări în toate tipurile de tratamente
dentare și o bogată experiență în implantologie, chirurgie
orală și estetică dentară. Clinica noastră este una din primele
clinici din zonă care au în dotare sistemul Sirona-Cerec, ce ne
permite să efectuăm lucrări dentare în cabinet într-o singură
ședință, rapid și convenabil pentru pacienți. De asemenea,
dispunem de cel mai nou și modern laser dentar cu ajutorul cărui putem efectua o gamă foarte variată de tratamente
dentare de la simple carii până la tratamente parodontice, cu
avantaje incontestabile față de metodele clasice. Avantajele
tehnologice combinate cu experiența ne permit să tratam
pacienții rapid și eficient, ceea ce ne recomandă pentru turismul dentar.

The Ari Med Dent Clinic offers complete dental services at
high quality safety standards. Our doctors have expertise
and specialization in all types of dental treatments and a rich
experience in implantology, oral surgery and dental aesthetics. Our clinic is one of the first clinics in the area that are
equipped with the Sirona-Cerec system which allows us to
perform dental work in a single session, quickly and conveniently for patients. We also have the newest and most modern
dental laser with which we can perform a very varied range
of dental treatments - from simple cavities to periodontal
treatments, with undeniable advantages over the classical
methods. The technological advantages combined with the
experience allow us to treat patients quickly and efficiently,
which recommends us for dental tourism.

str. N. Testemițanu 22, MD- 2025 Chişinău, Republica Moldova
e-mail: presedinteafrm@gmail.com
Președinte AFRM: Zgîrcu Ion, farmacist
Prim-vecepreședinte: Stela Adauji, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
Vicepreședinte: Rodica Solonari, doctor în științe farmaceutice,
Secretar general: Elena Chițan, asistent universitar

ASOCIAŢIA FARMACIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova este o organizaţie obştească profesională din domeniul activității farmaceutice, având ca principal obiect de activitate apărarea
intereselor profesionale ale farmaciştilor, inclusiv prin supravegherea exercitării profesiei de farmacist.
AFRM se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale: la
nivel Republican (AFRM), raional (ARF) şi municipal (AMF).
AFRM are următoarele atribuţii: apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele
de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a farmacistului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului profesional; asigură respectarea de
către farmacişti a obligaţiilor ce le revin; împreună cu Ministerul Sănătăţii organizează forme de educaţie continuă şi de
ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor
săi etc.

The Association of Pharmacists of the Republic of Moldova
is a professional non-profit organization in the field of pharmaceutical activity, having as main activity the defense of the
professional interests of pharmacists, including through the
supervision of the practicing the profession of pharmacist.
AFRM is organized and operates on territorial criteria: on
Republican (AFRM), districtual (ARF) and municipal (AMF)
levels.
AFRM has the following attributions: defends the dignity
and promotes the rights and interests of its members in all
spheres of activity; defends the pharmacist’s honor, freedom
and professional independence, as well as his decision-making right in the exercise of the professional act; ensures compliance by pharmacists with their professional obligations;
together with the Ministry of Health, organizes continuous
education and enhancement of the professional competence of its members, etc
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bd. Republicii, nr.5, 430221, Baia Mare, România
Telefon: +40 771 317 679
E-mail: contact@dentist-baiamare.ro
www.dentist-baiamare.ro
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ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ ASOCIATIA MASORILOR
ȘI REABILITOLOGILOR MOLDOVEI
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Scopul activității Asociației Masorilor și Reabilitologilor Moldovei, care întrunește masori profesioniști, reabilitatogi, kinetoterapeuți, esteticieni și cosmetologi din Republica Moldova, este:
- popularizarea masajului;
- promovarea activă a masajului în rândul populației;
- promovarea unui stil de viață sănătos;
- acordarea suportului în creșterea profesională și ocuparea
forței de muncă;
- efectuarea unui studiu cuprinzător și promovarea noilor
metode de masaj;
- organizarea de campionate și forumuri de masaj, reabilitare
și cosmetologie, stimulând, astfel, specialiștii noștri să crească profesional, creându-și o carieră de succes;
- stabilirea relațiilor internaționale de profil;
- participarea la evenimente ce țin de stilul sănătos de viață,
organizate în țară.
24

The purpose of the activity of the Association of Massage
and Rehabilitology Therapists of Moldova, which brings together professional massagists (masseurs), rehabilitologists,
physiotherapists, beauticians and cosmetologists from the
Republic of Moldova, is as follows:
- popularize massage;
- active promotion of massage among the population;
- promoting healthy lifestyles;
- providing support in professional growth and employment;
- conducting a comprehensive study and promoting new
massage methods;
- organizing championships and forums in massage, rehabilitation and cosmetology, thus stimulating our specialists to
grow professionally, ensuring a successful career;
- establishing international relations with similar associations
and specialists abroad;
- participating in events related to healthy lifestyles, organized in Moldova.

moldmedizin.moldexpo.md

Republica Moldova, Chisinău,
MD-2004 str. Mihai Viteazu 1a, et. 2, bir. 206
Tel.: +373 (22) 243 549
Fax: +373 (22) 243 549
e-mail: info@asrm.md
web site: http://www.asrm.md/

ASOCIAȚIA STOMATOLOGILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Anul acesta unul din fiecare al cincilea moldovean va avea
o carie netratată. Adică aproximativ 20% din populaţia
Moldovei are nevoie de intervenţia unui stomatolog. Filmul
nostru vă va arăta datorită cui s-a ajuns la acest număr relativ
scăzut al celor ce suferă de boli dentare. Cum stomatologul
este medicul ce alege să încerce, apoi să judece conform
dogmelor.
Există 5 elemente care au format şi continuă să formeze stomatologia moldovenească contemporană:
1. Facultatea de Stomatologie din cadrul Universităţii “Nicolae Testeimiţeanu”.
2. Asociaţia Stomatologilor din Republica Moldova.
3. Prima conferinţă a medicilor stomatologi şi dentişti din republică.
4. Primul Congres naţional al medicilor stomatologi din Republică.
5. Revista MEDICINA STOMATOLOGICĂ.
Acestea având tendinţa de a lucra şi repeta continuu, au un
impact major asupra domeniului, societăţii, asupra fiecărui
medic stomatolog în mod personal.

This year every fifth Moldovan will have a case of untreated caries. That is, about 20% of the population of Moldova
needs the attention of a dentist. Our movie will show you
how this relatively low number of people suffering from dental problems has been attained. How the dentist is the doctor
who chooses to try, then to judge according to dogmas.
There are 5 elements that have shaped and continue to
shape contemporary Moldovan dentistry:
1. The Faculty of Dentistry at the “Nicolae Testeimiţeanu” University.
2. The Association of Dentists in the Republic of Moldova.
3. The first conference of dentists and stomatologists of the
republic.
4. The first National Congress of Dental Practitioners of the
Republic.
5. Magazine MEDICINA STOMATOLOGICĂ.
The above-mentioned, working continuously and reiterating, have a major impact on the domain, on society, on each
dentist.
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str. Tighina 49|4
Chișinău, Republica Moldova
m.me/massaj.md.asociatia.masorilor
www.massaj.md
association-m.r.md@mail.ru
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AXA DESIGN S.R.L.
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Centrul Imagistic PROLIFEMEDICAL, aparținând S.C. AXA
DESIGN S.R.L. este o recunoscută unitate medicală din județul Vaslui, România, care prestează servicii de imagistică
medicală de înaltă performanță și la standarde europene.
Centrul are în dotare echipamente de înaltă performanță,
respectiv Computer Tomograf GE Bright SPEED 16, echipament de rezonanță magnetică GE SIGNA EXPLORER .
Împreună cu echipa medicală de elită oferim pacienților o
evaluare corectă și profesionistă a stării de sănătate, printr-un
diagnostic corect, precoce și rapid, într-un cadru modern și
intim.

The PROLIFEMEDICAL Imagistic Center, belonging to SC
AXA DESIGN SRL, is a well-known medical unit from Vaslui
county, Romania, which provides high performance medical imaging services at European standards. The center is
equipped with high-performance equipment, namely GE
Bright SPEED 16 Tomography Computer, and GE SIGNA EXPLORER magnetic resonance equipment.
Together with the elite medical team, we provide patients
with a correct and professional assessment of their health
condition, through a correct, early and rapid diagnosis, in a
modern and private setting.

Mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Industrială 7A
+37322536160
info@balkanpharmaceuticals.com/
balkanpharmaceuticals.com

BALKAN PHARMACEUTICALS

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

Balkan Pharmaceuticals is a pharmaceutical company founded in 2006.The company’s mission is to help people live
longer, healthier and happier lives. Pursuing this goal, the
company uses the latest research results in the pharmaceutical field, manufactures and delivers high-quality drugs for
the prevention and treatment of various diseases.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

str. Dr. Codrescu nr.3, Bârlad, județul Vaslui, România
Tel.: +40 235 410 334, +40 235 411 011
Fax: +40 235 410 334; +40 235 411 011
Mobil : +40 786 232 182
Email: prolifemedicalbarlad@gmail.com; ofiice@prolifemedical.ro
new.prolifemedical.ro

We have set as our primary goal the production of quality
medicines, at affordable prices, based on the purchasing
power of the ordinary citizen. Through the promoted social
projects, the company becomes a model of corporate social
responsibility, contributing alternatively to the accomplishment of its mission.
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Reg. no. 12800094
Address: Kadaka tee 42n, Tallinn, Estonia
Phone: +372 56646198 EN
+ 372 555 14 811 EN, RU
e-mail: biaks@biaks.eu
website: www.biaks.eu

Biaks OU și-a început activitatea în 2015. Domeniul de activitate al companie îl constituie fabricarea produselor pentru
sănătate, aditivi alimentari, minerale. Produsele noastre se
caracterizează prin cuvintele-cheie, precum: inovație, eficiență și ușurință de utilizare. La fabricarea produselor folosim
materii prime naturale. Din acest motiv produsele noastre
sunt foarte populare printre cei mai buni sportivi din lume.
Participăm la târg pentru a prezenta compania și produsele
noastre și pentru a găsi un partener.

BLUE LASER LINES S.R.L.

Biaks OU is active on the market since 2015. The company
is specialized in the manufacture of products for health, of
food additives, and of minerals. The most important characteristics of our products are innovation, efficiency and ease
of use. In the manufacture of our products we use natural raw
materials. That is why our products are very popular among
the best athletes in the world.
We attend the fair to introduce our company and our products and to find partners.

Blue Laser Lines este o companie activă pe piața din România
de 6 ani, reușind în tot acest timp să ne consolidăm poziția de
pionieri în industria aditivă 3D cu precădere în stomatologie.
Principala activitate constă în comercializarea echipamentelor 3D industriale dedicate domeniului stomatologic: Bego,
Sisma & Dyamach! Ceea ce ne atestă profesionalismul sunt
serviciile de printare 3D excepționale, consiliere, service și
mentenanța echipamentelor comercializate.
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BIAKS OU

Calea Torontalului, DN 6, km 560+840 stg, Timișoara, România
Telefon:
+40 730 553 523
Telefon mobil: +40 730 553 523
E-mail: cristi.foral@nutechnologies.ro

Blue Laser Lines is a Romanian company with an active presence of 6 years on the market of Romania, succeeding in all
this time to consolidate its position as a forerunner in the 3D
additive industry for dental care. Our main activity consists in
commercialization of industrial 3D equipment dedicated to
the dental industry: Bego, Sisma & Dyamach! Proof of our expertise are the exceptional 3D printing services, professional
assistance and maintenance of commercialized equipment.
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Tel: +375 177 73 22 61
Fax: +375 177 73 24 25
E-mail: borimed@borimed.com
www.borimed.com

«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ
ПРЕПАРАТОВ» ОАО

Chișinău, str. Gh. Asachi, 65
e-mail: sales@caracas.md
site:
shop.caracas.md
Tel: (+373) 22 22-05-68
(+373) 22 72-19-84

CARACAȘ-DENTAL S.R.L.
Professional in-of fice

teeth whitening
in about an hour

Whiter teeth
even with

braces!
Opalescence Go whitening features the
UltraFit ™ tray, which adapts to the smile
of any patient—even those wearing
orthodontic appliances. The unique tray
material easily adapts around brackets
for a comfortable and effective whitening
experience. Opalescence Go whitening
is the perfect option for whitening smiles
with braces and giving every patient an
extra measure of confidence at every
stage of their orthodontic
treatment.
INOVATIE

IN OBTURATIE

BioRoot™ RCS
Sigilant de canal

Mai mult decat o sigilare etansa!

Back to

bright

© 2018 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.
1007390.1 082718

Opalescence Endo
Whitening
®

800.552.5512

U LT R A D E N T. C O M

• 35% hydrogen peroxide
• Specifically formulated to whiten endodontically
treated, discolored, non-vital teeth
• Designed for the “walking bleach” technique
• Convenient, premixed syringe delivery

Borisov Plant of Medical Products, OJSC (Republic of Belarus) is a leading manufacturer and exporter of medicines of a
wide spectrum of action.
The company manufactures 280 drugs in 12 pharmacotherapeutic groups.
OJSC Borisov Medical Products Plant specializes in the production of:
- injectable solutions in ampoules and sterile antibiotics in
powder forms;
- medicines in tablets and capsules;
- liquid phytochemical preparations and soft medicines.
The production halls of Borisov Plant of Medical Products,
OJSC are certified for compliance with GMP requirements.

Caracaș-Dental was present on the market for more than 25
years, and the experience gained during this period allowed
us to formulate
concepts and values based on understandBioRoot™ RCS. Un succes!
ing and safety!
From the beginning and until now, Caracaș-Dental aims to
supply only superior materials, both in properties and compositions, and this fact led to the building of fruitful relationships with manufacturers in America, France, Germany, Switzerland, Baltic countries, etc., that last more than 25 years.
This lengthy period of time allowed us to become unique
and to have exclusivity on the Moldovan market with many
of our partners, such as ULTRADENT, SEPTODONT, DETAX,
DENTAURUM, SHOFU, DURR DENTAL, MEDICINOS LINIJA,
COLTENE , HAMMACHER.
Caracaș-Dental has become, over time, a large family, composed of doctors who opt for the protection and comfort
of the patient, as well as for the provision of services of the
highest quality!
Our priority is the doctor’s confidence in the equipment and
materials we offer!
Odata cu BioRoot™ RCS atingem o noua generatie de
obturare pe baza de minerale, oferindu-va o combinatie
inovatoare de caracteristici:
• Sigilare etansa

• Proprietati antimicrobiene

• Ajuta la vindecarea peri-apicala
• Usor de obturat si monitorizat
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«Борисовский завод медицинских препаратов» (Republica Belarus) este un producător consacrat și un exportator
cunoscut al unei game vaste de produse medicamentoase
cu spectru larg de acțiune.
Portofoliul de preparate al întreprinderii include 280 de medicamente din 12 grupe farmacoterapeutice:
- Soluții injectabile în flacoane sterile și antibiotice sterile în
pulbere;
- Comprimate și capsule;
- Preparate lichide fitochimice și produse medicamentoase
moi.
Spațiile de producție ale Uzinei sunt certificate pentru respectarea cerințelor GMP.

Caracaș-Dental este prezent pe piață de mai bine de 25 de
ani, iar experiența acumulată în această perioadă ne-a permis
formarea unor concepte și valori bazate pe înțelegere și siguranță!
De la bun început și până în prezent Caracaș-Dental are drept
scop furnizarea doar a materialelor de calitate superioară
după proprietăți și compoziții, ceea ce ne-a condus la construirea unor relații fructuoase cu producători din America,
Franța, Germania, Elveția, Țările Baltice etc., pe un termen de
25+ ani. Această perioadă lungă ne-a permis să fim unici și să
avem exclusivitate pe piața din Republica Moldova cu mulți
dintre partenerii noștri, cum ar fi: ULTRADENT, SEPTODONT,
DETAX, DENTAURUM, SHOFU, DURR DENTAL, MEDICINOS
LINIJA, COLTENE, HAMMACHER.
Caracaș-Dental a devenit în timp, o familie mare, constituită
din medici ce optează atât pentru protecția și confortul pacientului, cât și pentru acordarea serviciilor de cea mai înaltă
calitate!
Prioritatea noastră este încrederea medicului în echipamentul
și materialele oferite!

Stim ca un tratament de canal esuat poate avea consecinte
serioase asupra Dumneavoastra si a pacientilor.
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str. Semaforului, nr. 4, Oraș Sibiu, Județ Sibiu, România
telefon: +40 269 436 480
e-mail: dradrianastanila@yahoo.com
site: www.drstanila.ro

CENTRU DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
SEBEȘ-ALBA S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Centrul a fost înființat în 2001, oferind servicii medicale, chirurgicale și analize medicale prin intermediul laboratorului
propriu.
Servicii medicale:
- oftalmologie,
- medicină internă,
- medicina muncii
Centrul dispune de aparatură de ultimă generație pentru
investigații de înaltă precizie și tratament chirurgical performant și modern: LASER FOTOCOAGULATOR, LASER YAG,
TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA, MICROSCOP SPECULAR, BIOMETRU OPTIC, ECOBIOMETRU, TONOMETRU, AUTOKERATOREFRACTOMETRU, LENSMETRU, PERIMETRU,
BIOMICROSCOP, EKG, ECOGRAF, SPIROMETRU, HOLTER
TENSIUNE ARTERIALA/ EKG, SISTEM TESTARE LA EFORT,
MICROSCOP OPERATOR OFTALMOLOGIE, FACOEMULSIFICATOR, ELECTROCAUTER RADIOFRECVENTA, MASA
CHIRURGICALA ERGONOMICA
Actualmente, Centrul dispune de un modern LABORATOR
DE ANALIZE MEDICALE automatizat și computerizat. Serviciile sunt rapide și de calitate, prin utilarea cu analizoare automate și reactivi de la cei mai prestigioși producători.

The center was established in 2001, offering medical and
surgical services, as well as medical investigations in their
own laboratory.
Medical services:
- ophthalmology,
- internal medicine,
- occupational medicine.
The center disposes of state-of-the-art equipment for
high-precision investigations and high-performance and
modern surgical treatment: PHOTOCOAGULATOR LASER,
YAG LASER, TOMOGRAPH IN OPTICAL COHERENCE,
SPECULAR MICROSCOPE, OPTICAL BIOMETER, ECOBIOMETER, AUTOMATOR, TONOMETER, Auto Kerato-Refractometer, Lensmeter, perimeter, BIOMICROSCOPE, Electrocardiograph, ECOGRAPH, SPIROMETER, HOLTER VOLTAGE
/ EKG, EFFORT TESTING SYSTEM, OPERATING MICROSCOPE OPHTHALMOLOGY, FACOEMULSIFICATOR, RADIO
FREQUENCY ELECTROCAUTERY, ERGONOMIC SURGICAL
TABLES.
Currently, the Center has a modern automated and computerized MEDICAL ANALYSIS LABORATORY. The services are
fast and high quality, using automatic analyzers and reagents
from the most prestigious manufacturers.

CENTRUL MEDICAL DR. STANILA S.R.L.

CENTRUL MEDICAL DR STANILA este o clinică oftalmologică înființată în 1993 care își desfășoară activitatea într-un cadru organizat sub denumirea de Clinica Ofta Total. Activitatea prezentă a Centrului Medical Dr. Stanila se concretizează
pe oferirea de servicii oftalmologice, respectiv consultații și
tratamente oftalmologice și intervenții chirurgicale (operația de cataractă, chirurgie refractivă laser pentru reducerea
dioptriilor, chirurgie vitro – retiniană, glaucom etc.), ajungând
să fie una din puținele clinici private oftalmologice din România unde se poate diagnostica și trata aproape toată gama
de afecțiuni de vedere și ale globului ocular.
Clinica Ofta Total a accesat fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 unde și-a achiziționat echipamente de ultimă generație pentru a putea oferi
servicii noi precum vitreoliza, trabeculoplastia și transplantul
de cornee.

The MEDICAL CENTER DR. STANILA is an ophthalmological clinic, established in 1993, that operates under the name
Ofta Total Clinic. The currednt activity of Medical Center Dr.
Stanila is focused on offering ophthalmological services, including consultations and ophthalmological treatments and
surgical interventions (cataract surgery, laser refractive surgery to reduce diopters, vitro-retinal surgery, glaucoma, etc.),
becoming one of the few private ophthalmological clinics in
Romania where you can diagnose and treat almost the whole
range of vision and eye disorders.
Ofta Total Clinic has accessed European funds within the
Regional Operational Program 2014-2020 where it has acquired the latest equipment to offer new services such as vitreolysis, trabeculoplasty and corneal transplantation.
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România, jud. Alba, Mun. Sebes
str. Surianu nr. 6
Tel/fax: +40 258 733 673
E-mail: cdtsebes@gmail.com
Web: www.cdtsebes.ro
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IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ
MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ
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Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitaliciească din
Republica Moldova este parte componentă a sistemului de
sănătate și asigură acordarea asistenței medicale de urgență
la etapa prespitalicească în regim continuu.
IMSP CNAMUP posedă autorizația de unic prestator de stat
al serviciilor asistență medicală urgentă prespitalicească, dispunând de resurse umane pregătite și capacități tehnice. Volumul asistenței medicale urgente la etapa de prespital este
acordată conform actelor normative în vigoare.
Dezvoltarea Serviciului are drept scop sporirea accesului populației la servicii medicale calitative, creșterea șanselor de
supraviețuire a pacienților și sporirii încrederii populației în
sistemul de sănătate.

The Service of Emergency Medical Assistance of the Republic of Moldova is part of the healthcare system and ensures
the provision of continuous emergency medical assistance at
the pre-hospital stage.
IMSP CNAMUP was granted the authorization of the only
state provider of pre-hospital emergency medical services,
thanks to the team of skilled specialists and technical capacities. The quantum of urgent medical assistance at the
pre-hospital stage is provided according to the normative
acts in force.
The development of the Service aims to increase the access
of the population to quality medical services, augment the
chances of survival of patients and enhance the confidence
of population in the healthcare system.

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

CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI

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

The National Blood Transfusion Center, with an history of
over 60 years, is entrusted with the following fields of activity:
- elaboration of policies in blood supply; - promotion of voluntary blood and blood components donations;
- creation of blood reserves and supply of medical institutions with blood and blood components, blood diagnostic
and biomedical preparations;
- assistance in diagnostication and transfusions;
- specialized assistance (therapeutic apheresis, transfusion of
labile blood products in the treatment of hematologic diseases).
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MD-2025, mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16
Tel. +373 22 286270; Fax +373 22 025956
e-mail: cnamup@ambulanta.md,
web: http://ambulanta.md/
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I.M.S.P. CENTRUL REPUBLICAN DE
DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

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

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

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello B.mo (MI) - Italy
Phone: +39-02-87213185
Fax: +39-02-61293016
Mobile: +39-345-4723542
company email: info@cimsystem.com
web address: www.cimsystem.com

CIMSYSTEM S.R.L.

MillBox este soluția dentală CAM, dezvoltată pentru frezarea
oricărui tip de restaurare dentară cu orice materiale.
Dotat cu o interfață de utilizator simplă, inovatoare și atractivă, MillBox simplifică considerabil procedurile de restaurare.
O interfață special dezvoltată pentru utilizare imediată, cu
o nouă funcție interesantă care vă permite să lucrați și mai
rapid.
Conceput în mod special pentru profesioniști care necesită
instrumente simple și fiabile, MillBox oferă performanțe remarcabile în timp redus pentru a obține lucrarea dorită în
câțiva pași simpli.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

str. C. Vârnav, 13 MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 88-83-00; 88-83-01
Fax : +373 22/ 73-55-58
E-mail : crdm@ms.md
URL: www.crdm.md; www.crdm.ms.md

MillBox is the dental CAM solution developed for milling any
kind of restoration with any material
Equipped with a simple to follow user interface that is both
innovative and appealing, MillBox simplifies the nesting and
toolpath creation.
An Interface specifically developed for immediate use, with
exciting new featuresthat allow you to work even faster.
Specially designed for professionals who require simple and
reliable tools. MillBox provides high performance in less time
to get the work you want processed in a few simple steps.
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CLINICA OFTAPROF

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Clinica Oftaprof, deschisă în anul 2002 de prof. dr. Dorin
CHISELIȚĂ, le oferă pacienților o îngrijire completă a ochilor.
Anual aici se efectuează peste 2000 de intervenții chirurgicale, majoritatea pentru tratamentul cataractei, și proceduri de
corecție de vederii cu laserul, pentru miopie, hipermetropie
și astigmatism.
Clinica Oftaprof oferă cea mai avansată tehnologie laser –
Suita Refractivă WaveLight® - cea mai rapidă platformă pentru chirurgie refractivă din lume cu ajutorul căreia se efectuează procedurile LASIK și PRK.
Consultațiile și intervențiile chirurgicale sunt efectuate de 5
medici oftalmologi, iar supravegherea pe timpul operațiilor,
de un medic primar de medicină de urgentă.
Îngrijirea și consilierea sunt asigurate de 5 asistente medicale, 2 infirmiere și 2 recepționere, un optician și 2 consilieri
de vânzări.

The Oftaprof Clinic, opened in 2002 by Prof. Dr. Dorin CHISELIȚĂ, offers to patients complete eye care.
Every year there are over 2000 surgeries, most of them for
cataract treatment, and laser procedures for vision correction
- for myopia, hyperopia and astigmatism.
Oftaprof Clinic offers the most advanced laser technology
- the WaveLight® Refractive Suite - the fastest refractive surgery platform in the world using LASIK and PRK procedures.
The consultations and the surgical interventions are performed by 5 ophthalmologists, and the supervision during
the operations, by a primary emergency medical doctor.
The care and counseling are provided by 5 assistants, 2 nurses and 2 receptionists, an optician and 2 sales advisers.
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Sediu social: Bacău, str. Nicolae Titulescu nr 31, jud. Bacău
Adresa de funcționare: Bacău, str. 9 Mai nr 1 C+D
Punct de Lucru: Bacău, str. 9 Mai nr 1 C+D, jud. Bacău
Tel.: Recepție Policlinica: 0234-517.642, 0740-082.824
Recepție Imagistica: 0234-579.260, 0751-128.834
Email: contact@clinicalucor.ro
Site: www.clinicaluxordrolinic.ro

CLINICA LUXOR BACĂU

Clinica funcționează într-o clădire cu suprafața totală de
1,993 mp, este situată în centrul orașului, lipită de sediul
CNAS Bacău, în imediata vecinătate a Primăriei Bacău și a
sediului ANAF și la aproximativ 5 minute de mers pe jos de
Spitalul Județean Bacău. Este construită pe S+P+4 etaje din
care etajul 3 este încă în stadiul de compartimentare și finisare interioară.
În cadrul Clinicii Luxor oferim pacienților noștri servicii în 19
specializări medicale: Imagistică, Stomatologie, Gastroenterologie, Ginecologie, Dermatologie, Geriatrie, Boli Interne,
Urologie, Psihologie, Neurologie, ORL, Cardiologie, Endocrinologie, Ortopedie, Mica chirurgie, Pediatrie, Kinetoterapie,
Oftalmologie, Reumatologie.
Staff-ul medical este format atât din medici cu experiență și
renume din Bacău, Moinești, Iași și Cluj, cât și din medici tineri și talentați, aflați la început de carieră. Personalul mediu
este înalt calificat și responsabil, astfel încât calitatea serviciilor medicale oferite sunt la superlativ.

The clinic operates in a building with a total area of 1,993
sqm, located in the center of the city, attached to the headquarters of CNAS Bacau, in the immediate vicinity of Bacau
City Hall and the ANAF headquarters and about 5 minutes
walking distance from the Bacau County Hospital. It is built
on 4 floors of which the 3rd floor is still in the stage of interior
partitioning and finishing.
At Luxor Clinic we offer our patients services in 19 medical
specializations: Imaging, Dentistry, Gastroenterology, Gynecology, Dermatology, Geriatrics, Internal Medicine, Urology,
Psychology, Neurology, ENT, Cardiology, Endocrinology, Orthopedics, Small Surgery, Pediatrics, Physiotherapy, Ophthalmology, Rheumatology.
The medical staff is comprising experienced and renowned
physicians from Bacau, Moinesti, Iasi and Cluj, as well as
young and talented doctors who are at the beginning of
their careers. The medium-level staff is highly qualified and
responsible, so the quality of provided medical services is
excellent.

www.moldmedizin.moldexpo.md
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str. Stejar nr.54 în Complex Ștejarul Tătărași, Iași, România
tel.: +40 232 250 423 / +40 232 241 922
Tel. mob.: +40 787 270 672
E-mail: office@clinicaoftaprof.ro
Web: http://clinicaoftaprof.ro/
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CLINICA SFÂNTUL IOAN
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Clinica Sfântul Ioan este una dintre clinicile de renume din
orașul Baia Mare, România, fiind în continuă dezvoltare, iar
principalul ei obiectiv este satisfacerea cerințelor clienților.
Misiunea noastră constă în oferirea unor servicii de înaltă
calitate, la nivel european, mizând mereu pe calitate, performanță, eficiență și prețuri accesibile. Clinica Sfântul Ioan
oferă pacienților cele mai moderne metode de diagnostic și
tratament, având alături o echipă de medici specialiști cu o
experiență notabilă. La Clinica Sfântul Ioan asigurăm pacienților oncologici cea mai mare diversitate de servicii în domeniul tratării cancerului, cele mai performante echipamente și
cele mai noi metode de tratament realizate de medici cu o
bogată experiență.
Dotare imagistică medicală: rezonanță magnetică, computer
tomograf, radiografie mamografie, osteodensitometrie. Producător: General Electric

Saint John’s Clinic is one of the renowned clinics in Baia
Mare City - Romania, being in a constant development, and
its main objective is to satisfy the clients’ requirements. Our
mission is to provide high quality medical services, at European standards, always relying on quality, performance, efficiency and affordable prices. Saint John’s Clinic offers to the
patients the most modern methods of diagnosis and treatment, with a team of specialized doctors with a remarkable
experience. At St. John’s Clinic we provide the greatest diversity of medical services to the oncology patients in the field
of cancer treatment, the best equipment and the latest treatment methods performed by highly experienced doctors.
Medical imaging equipment: magnetic resonance imaging,
computer tomography, mammography, radiography, osteodensitometry. Manufacturer: General Electric.

str. I.C. Brătianu nr. 54 B, Câmpulung- Argeș, România
Tel.: +40 248/533133
Fax: +40 248/530850 0249/977
www. clubul-sanatatii.muscel.ro
E-mail: clubul.sanatatii@yahoo.com

CENTRUL MEDICAL CLUBUL SĂNĂTĂȚII

Centrul Medical Clubul Sănătății își desfășoară activitatea
în domeniul medical în Romania și dorește să colaboreze
strâns cu centre medicale și cu medici de diferite specialități
din Republica Moldova.
Activitatea medicală principală este de diagnostic. Pentru o
evaluare corectă a pacientului am dezvoltat Clinica de Radiologie și Imagistică Medicală care dispune de: aparate Rx post
grafie; Mamografie; Computer Tomografie cu 128 slice-uri
cu achiziție rapidă și care poate efectua evaluări cinetice
pentru cord și evaluări angiografice, inclusiv evaluarea stenozelor coronariene; Densitometrie osoasă DEXA; Ecografii cu analiza structurii hepatice și a țesuturilor tumorale, ex
Doppler color pentru orice segment, inclusiv ecografie musculo-scheletală. De asemenea, dispunem de un performant
Laborator de Analize Medicale și numeroase alte investigații
care se efectuează direct în cabinetele medicale (Aparatură
complexă pentru investigații în Oftalmologie, ORL, Neurologie, Ginecologie etc.).
Pe lângă investigațiile de înaltă performanță, am inițiat un
proiect care permite intervenții minim invazive prin intermediul unui C Arm cu detector digital și al unui Litotritor în
domeniul Neurochirurgiei, Neurologiei, Urologiei, Gastroenterologiei, Reumatologiei și Ortopediei. Se pot face puncții, infiltrații, biopsii, intervenții ghidate fluoroscopic. Se pot
aplica proceduri cu unde de șoc pentru litiaza renală, biliară,
osteofite, artroze etc.

The Health Club Medical Center carries out its activity in the
medical field in Romania and wants to collaborate closely with medical centers and doctors of different specialties
from the Republic of Moldova.
Our main medical activity is diagnostic. For a correct evaluation of the patient we have developed the Clinic of Radiology and Medical Imaging which is equipped with: Rx
post-graphy devices; mammography; Computer tomography with 128 slices with rapid acquisition and that can perform kinetic assessments for the heart and angiographic assessments including evaluation of coronary stenosis; DEXA
bone densitometry; Ultrasound with analysis of liver structure and tumor tissue, ex: Doppler color for any segment
including musculoskeletal ultrasound. We also have a high
performance Medical Analysis Laboratory and we provide
numerous other investigations that are performed directly in
the medical offices (Complex equipment for investigations in
Ophthalmology, ENT, Neurology, Gynecology, etc.).
In addition to the high performance investigations, we initiated a project that allows minimally invasive interventions
through a C-arm with digital detector and a Lithotripter in
the field of Neurosurgery, Neurology, Urology, Gastroenterology, Rheumatology and Orthopedics. We perform punctions, infiltrations, biopsies, fluoroscopically guided interventions. Shock waves procedures can be applied for kidney
and biliary lithiasis, osteophyte, osteoarthritis, etc.
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bd. Republicii, nr. 30, Baia Mare, Județul Maramures,
Cod Postal 430191 România
Telefon: +40262 20 66 20; +40262 20 66 20;
contact@policlinicasfantulioan.ro
https://policlinica-baiamare.ro/
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COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI
ÎN MEDICINĂ

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

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

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

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

COSMOTRADE S.R.L.

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

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Tel.: Info CNAM – 0 800 99999
MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46
e-mail: info@cnam.gov.md
www.cnam.md

COSMOTRADE offers a wide range of equipment for the
centers of aesthetic medicine, physiotherapy and rehabilitation centers, as well as for beauty salons. As the direct representative of factories in Italy, Germany, Holland and Latvia,
we provide our customers products of the highest quality,
in order to achieve the best results and maximum customer
comfort.
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stradela Studenților, 6b, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 31 38 92
GSM: +373 600 01 3 00
fax: +373 22 31 37 25
site: www.dr-house.md (magazin online),
www.medhouse-swiss.md (despre companie)
contacte site: +373 600 01 300; +373 22 560 071

DATACONTROL S.R.L.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Înființată în anul 1994, DataControl S.R.L. este o companie
specializată în furnizarea tehnologiilor moderne utilizate în
cele mai mari centre medicale din Republica Moldova, precum şi în prestarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică a utilajului medical. Activitatea firmei se bazează pe o
excelentă relație cu partenerii noştri, fiind asigurată de profesionalismul înalt al angajaților.
Serviciile companiei acoperă toată gama necesară pentru
deservirea calitativă a pacienţilor în instituţiile medicale din
țară, iar portofoliul de produse include dispozitive medicale,
consumabile, utilaj tehnologic etc.
DataControl S.R.L. este într-un proces de evoluare continuă,
serviciile acesteia fiind astfel concepute şi structurate, încât
să asigure un nivel înalt de calitate. Având o echipă care îşi
îndeplineşte bine munca, DataControl livrează dispozitive
medicale de ultimă generaţie şi soluţii tehnico-profesionale
de cea mai înaltă calitate, la cel mai bun raport calitate-preţ!

Established in 1994, DataControl is a company specialized in
providing modern technologies, applied in the largest medical centers in Moldova, as well as in providing consulting and
technical assistance services for medical equipment. The activity of the company is based on an excellent relationship
with our partners, being ensured by the high professionalism
of the employees.
The company’s services cover the whole range of qualitative
care for the patients in the medical institutions of the country,
and the product portfolio includes medical devices, consumables, technological equipment, etc.
DataControl S.R.L. is in a process of continuous evolution,
our services being designed and structured to ensure a high
level of quality. With a well performing team, DataControl delivers state-of-the-art medical devices and the highest quality
technical professional solutions at the best value for money!

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

Compania DELTA-MEDICA este lider recunoscut pe piața
echipamentelor medicale din Moldova. O companie dinamică de distribuție care face parte din societatea elvețiană
MEDPACK SWISS GROUP. Oferim produse de înaltă calitate
(tonometre, inhalatoare, produse pentru diabetici, produse
pentru îngrijire și menținerea sănătății) ale brandurilor cu
renume mondial în domeniul echipamentelor medicale: Dr.
Frei, Swiss Energy, Dentissimo, Microlife, Gamma, Bionime,
Medtextile, Dolphi, Playboy. Acoperim circa 3000 de puncte active de comercializare pe segmentul de profil (farmacii,
magazine specializate). Ne puteți accesa pe magazinul online www.dr-house.md dar și la magazinele fizice specializate
Medtehnica.

DELTA-MEDICA is a recognized leader in the medical equipment market in Moldova, a dynamic distribution company
that is part of the Swiss company MEDPACK SWISS GROUP.
We offer high quality products (tonometers, inhalers, products for diabetics, care products and health care products) of
world-renowned brands in the field of medical equipment:
Dr. Frei, Swiss Energy, Dentissimo, Microlife, Gamma, Bionime, Medtextile, Dolphi, Playboy. We cover about 3000 trading points on the profile segment (pharmacies, specialized
stores). You can access us on the online store www.dr-house.
md as well as at Medtehnica’s specialized stores.
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str. N. Testemiţanu, 17/6
Chișinău, Republica Moldova
Tel/fax. : +37322273712
email: contact@datacontrol.md
www.datacontrol.md
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DENTAL VISION CLINIC
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Controlăm direct cu dispozitive de magnificație (lupe și microscoape) procesele de frezare, curățare, incizie, sutură.
Verificăm cu camere intraorale cu magnificație și radiografii
digitale rezultatul tratamentelor noastre. Întreaga echipă își
dă concursul să lucreze cursiv și eficient pentru ca munca,
deseori dificilă, sa fie satisfăcătoare și incitantă. Nu ne place
să irosim mișcări, încercăm să planificăm diversele cazuri cât
mai bine posibil.
Clinica noastră oferă o gamă largă de servicii stomatologice
care cuprinde ca tratamente:
• Odontologic;
• Endodontic;
• Implantologie;
• Protetic;
• Chirurgie;
• Parodontologic;
• Cosmetică dentară;
• Laser;
• Ortodontic.
• Laborator dentar.

We control directly, with magnification devices (magnifiers
and microscopes), the milling, cleaning, incision, suturing
processes. We check with intraoral cameras with magnification and digital radiographs the result of our treatments. The
entire team competes to work quickly and efficiently, so our
work , often difficult, bring us satisfaction and excitement We
do not like to waste movements, we try to plan the various
cases as best we can.
Our clinic offers a wide range of dental services which include the treatments:
• Dental care;
• Endodontic;
• Implantology;
• Protetic;
• Surgery;
• Periodontology;
• Dental cosmetics;
• Laser;
• Orthodontic.
• Dental laboratory.

str. N. Dimo 21, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 835 896
GSM: +373 69 958 359
GSM: +373 60 055 558
E-mail: office@dermocosmetica.md
Website: www.dermocosmetica.md

DERMOCOSMETICA

Companie lider în Republica Moldova în domeniul chirurgiei estetice și dermatologiei, compania DERMOCOSMETICA
se bucură de peste 13 ani de activitate și o poziție de vârf
pe piață. Inovațiile și cunoștințele aduse prin intermediul firmei noastre au ajutat medicina Republicii Moldova să atingă
standarde europene. Compania este reprezentantul oficial al
companiilor internaționale de top și distribuitorul exclusiv al
brandurilor Premium: Restylane, Hyacorp, Eurosilicone, Jett
Plasma, Plasmolifting, Quanta System, Toskani.

Leading company in the Republic of Moldova in the field of
cosmetic surgery and dermatology, DERMOCOSMETICA
enjoys over 13 years of activity and a leading position in the
market. The innovations and knowledge brought with the
help of our have helped Moldovan medicine reach European standards. The company is the official representative of
the leading international companies and the exclusive distributor of the Premium brands: Restylane, Hyacorp, Eurosilicone, Jett Plasma, Plasmolifting, Quanta System, Toskani.
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Our Vision • Your Smile

str. Ștefan cel Mare, Bl. 8, Sc. D, Ap. 1, Loc.Bacău, Jud Bacău
Punct lucru: Str. Mihai Eminescu, Nr. 33, Loc.Bacău, Jud Bacău
E-mail: dentalvisionclinic@gmail.com
Site: dentalvisionclinic.ro
Tel: +40 334 405 931		
+40 234 588 615
+40 770 883 053		
+40 756 333 999
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ДИАРСИ ГЛОБАЛ ООО
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Grupul industrial-comercial de companii ДИАРСИ este
producător și furnizor de produse de înaltă calitate pentru
îngrijirea orală, produse cosmetice profesionale și consumabile medicale. Reprezintă mărci precum R.O.C.S., Femegyl,
Herpenox, Ivomed, Lapikka și Argakol. Formulele produselor
sunt unice și protejate de peste 50 de brevete în întreaga
lume. Eficiența și siguranța produselor sunt confirmate de
cercetări independente și sunt reflectate în numeroase publicații științifice. Procesul de producție modern aplicat este
certificat conform sistemului ISO 9001: 2015. Produsele au
toate certificatele necesare din Rusia și țările CSI, Uniunea
Europeană și sunt comercializate în țările CSI, precum și în
Germania, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Bulgaria, Georgia, Turcia, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Japonia, Malaezia și alte țări.

The Diarsi group of companies is a manufacturer and supplier of high-quality oral care products, professional cosmetics and medical supplies. We represent well-known brands,
such as R.O.C.S., Femegyl, Herpenox, Ivomed, Lapikka and
Argakol. Product formulas are unique and protected by
more than 50 patents worldwide. The efficiency and safety of
products are confirmed by independent researches and are
reflected in numerous scientific publications. The new modern production facility is certified according to the ISO 9001:
2015 system. The products have all the necessary certificates
from Russia and the CIS countries, as well as the European
Union and is sold in the CIS countries, as well as in Germany,
Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Great Britain, Poland, Bulgaria, Georgia, Turkey, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Lebanon, Japan, Malaysia and other countries.

bd. Decebal 76, of. 807/808
MD-2038, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 922 280
Tel./Fax: +373 22 522 022
GSM: +373 691 315 51
e-mail: dutchmedm@gmail.com

Î.M. DUTCHMED-M S.R.L.

Î.M. ”Dutchmed-M” are ca obiect principal de activitate importul, distribuția și deservirea echipamentelor medicale.
Este distribuitorul oficial în RM a companiilor:
- Mindray - echipament pentru Reanimare, ATI și Bloc Operator; echipament pentru diagnosticare și imagistică.
- Atom Medical - echipamente pentru neonatologie;
- DJO Global, Chirana Progress, ChineSport, Woodway
GmbH, David Back Concept, AlterG - echipamente de fizioterapie și reabilitare.
Suportul tehnic este asigurat de ingineri specializați la firmele producătoare.

IM. “Dutchmed-M” has as main activity the import, distribution and servicing of medical equipment.
It is the official distributor in the RM of the companies:
Mindray - Equipment for Reanimation, ATI and Surgery
Block; diagnostic and imaging equipment.
Atom Medical - Neonatology Equipment;
DJO Global, Chirana Progress, ChineSport, Woodway
GmbH, David Back Concept, AlterG - physiotherapy and rehabilitation equipment.
Technical support is provided by engineers who got trainings at the manufacturers of imported equipment.
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123592, Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. «Г», технопарк «Орбита»
Tel.: +7 (495) 781-92-03
e-mail: info@globaldrc.com
web-site: www.rocs.ru
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str. Calea Doftanei nr. 132
Campina, jud. Prahova
ROMANIA
Tel.: +40 742 555550
E-mail: erinsrl@gmail.com

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

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

ERIN S.R.L. oferă servicii de imagistică medicală ultramodernă, de înaltă calitate, garantând investigații complexe și sigure, folosind aparatură medicală de ultimă generație:
UNITATEA ECOGRAFICĂ - Sistem multidisciplinar de înaltă
performanță dotat cu tehnologia XDClear.
IMAGISTICA PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (RMN) - Tehnologia de ultimă generație a sistemului RMN permite achiziția de imagini de cea mai înaltă calitate.
TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ cu achiziție și reconstrucție
de 16 slice-uri, inclusiv stație de post-procesare.
APLICAȚIE READY VIEW
APLICAȚIE BODY VIEW

GBG-MLD S.R.L.

ERIN SRL offers ultramodern high quality medical imaging
services, guaranteeing safe and complex investigations, using state of the art medical equipment:
ULTRASOUND SCAN SYSTEM – high performance multidisciplinary system equipped with XDClear technology.
MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) - cutting-edge
technology of the MRI equipment enables the acquisition of
high quality images.
COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SCAN - with 16 slices acquisition and reconstruction, including post-processing station.
READY VIEW SOFTWARE
BODY VIEW SOFTWARE

Compania Global Biomarketing Group - Moldova este lider
pe piața de echipamente medicale, sisteme de diagnostic,
reactivi, consumabile, suport tehnic pentru spitale și laboratoare de cercetare din Republica Moldova.
Fiind o companie dinamică, care se dezvolta în continuu, ne
alăturăm și domeniului stomatologic:
• Unituri dentare
• Sisteme de radiologie 3D
• Autoclave
• Compresoare,
• Aspirații chirurgicale,
• Sistem modern de implanturi dentare,
• Suturi,
• Materiale de amprenta,
• Soluții pentru dezinfecție și multe altele.
Obiectivul nostrum major, este de a oferi clienților noștri
cele mai bune soluții din domeniu, iar pentru a realiza acest
obiectiv, ținem cont de următoarele:
• Produse de cea mai înaltă calitate,
• Echipament modern (de ultima generație),
• Oferim prețuri accesibile,
• Instruire și asistență tehnică la cel mai înalt nivel.

Global Biomarketing Group - Moldova is a leader in the market of the Republic of Moldova in medical equipment, diagnostic systems, reagents, consumables, technical support for
hospitals and research laboratories.
As a dynamic company, which is constantly developing, we
also joined the dental field:
• Dental units
• 3D radiology systems
• Autoclaves
• Compressors
• Surgical aspirations,
• Modern system of dental implants
• Sutures
• Print materials
• Solutions for disinfection and many more.
Our major objective is to offer our clients the best solutions
in the field, and to achieve this objective, we take into account the following:
• Highest quality products
• Modern (latest generation) equipment
• We offer affordable prices
• Training and technical assistance at the highest level.
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www.facebook.com/gooptica
www.instagram.com/gooptics
Adresa : Mircea cel Batrin 9 Ap.1
Telefon : +37379548199; +37322420050
Email: Gooptics@bk.ru

ATRIUM Shopping agrement business. Etajul 2 But. 2067
Chisinau/MOLDOVA
Tel. : +00 373 78 733027
Whatsapp: +90 535 668 99 03
Facebook: iba.medical
E-Mail: modabianca2013@hotmail.com
URL: http://www.modabianca.com/ - www.ibamedikal.com

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Istoria salonului GoOptics își are începutul încă din anul
1991, când a fost fondat acest business de familie de către
Zgheara Gheorghe, un specialist recunoscut în domeniul fizicii optice.
Misiunea noastră este să oferim clienților servicii personalizate și cele mai bune soluții în materie de optică, adaptate
stilului de viață, preferințelor și nevoilor fiecăruia.
Astfel, noi ne propunem prin tot ceea ce facem și prin gama
variată de servicii pe care le oferim să te ajutăm să dobândești vederea fără limite pe care o meriți.
La GoOptics puteți găsi:
*Rame medicinale (metalice, plastic, titan)
*Ochelari de soare (Protectie UV și Polarizate)
*Ochelari gata (toate dioptriile +/- )
*Lentile de contact (soluții și containere pentru întreținere)
*Accesorii pentru ochelari
Precum și serviciile:
*Instalarea oricărui tip de lentile (Polimer, Sticla, Antireflex,
hameleon, progresiv, bifocale, drivewear, polaroid, policarbonat, transition, office)
* Executăm orice tip de reparație a ochelarilor de orice complexitate.
Noi vă oferim posibilitatea de a vedea lumea reală în forme
și culori distincte.

İBA MEDİKAL

The history of the GoOptics salon begins in 1991, when this
family business was founded by Gheorghe Zgheara, a renowned specialist in the field of optical physics.
Our mission is to offer our clients personalized services and
the best optical solutions, tailored to their lifestyle, preferences and needs.
Thus, through everything we do and through the wide range
of services we offer, we aim to help you acquire the perfect
vision you deserve.
At GoOptics you can find:
* Medicinal frames (metal, plastic, titanium)
* Sunglasses (UV and Polarized Protection)
* Ready-to-wear glasses (all diopters +/-)
* Contact lenses (solutions and containers for maintenance)
* Accessories for glasses
Also the services:
* Mounting of any type of lenses (Polymer, Glass, Antireflex,
chameleon, progressive, bifocal, drivewear, polaroid, polycarbonate, transition, office)
* We perform any type of repair of glasses of any complexity.
We offer you the opportunity to see the real world in different
shapes and colors.

iBA MEDİKAL și-a început activitatea în anul 2007, în Turcia.
iBA MEDİKAL este o companie lider pe piața uniformelor
medicale, punând mereu accent pe calitate, propune produse confecționate numai din materiale de înaltă calitate, de
culori și din materiale rezistente la uzură. Toate modele noastre sunt fabricate într-o manieră care să satisfacă cerințele clienților noștri fiind confortabile, cu un design modern și unic.
Acum poți alege o uniformă pentru tine sau pentru echipa
ta care să scoată în evidență unicitatea ta sau a centrului tău
medical / de înfrumusețare/ spa. Acum este simplu și ușor
de a alege un stil anume, și acesta este stilul İBA MEDİKAL,
care pune la dispoziție o varietate mare de culori și modele
de uniforme medicale, halate şi saboți ortopedici. Poți alege
unul dintre modele propuse de noi sau poți asorta culorile
după stilul propriu.

iBA MEDİKAL started operating in 2007, in Turkey. iBA
MEDİKAL is a leading company in the market of medical uniforms, always focusing on quality, offering products made
only of high quality materials, in wear-resistant colors and
materials. All our models are manufactured in a way to satisfiy the requirements of our customers - comfortable, with
a modern and unique design. Now you can choose a uniform for yourself or your team that highlights the uniqueness
of you or your medical / beauty / spa center. Now it is simple and easy to choose a particular style, and this is the İBA
MEDİKAL style, offering medical uniforms, gowns and orthopedic shoes in a wide variety of colors and models . You can
choose one of the models proposed by us or you can match
the colors according to your own style.
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str. Gh. Asachi, 42
MD-2028, Republica Moldova
Tel.: 0 22 81 11 96; 0 22 81 11 97; 0 22 81 11 75
e-mail:office@imunotehnomed.md
www.imunotehnomed.md

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

IMUNOTEHNOMED S.R.L.

I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

Imunotehnomed Ltd. is a privately owned company, which
has an experience of over 25 years in the field of distribution
and technical service of medical equipment.
Immunotehnomed offers a wide selection of medical devices, laboratory equipment, reagents and consumables, thus
covering the general segment of medical specialties and
contributing, by the quality of its products and services, to
the development of the healthcare system in the Republic
of Moldova.
The company also offers a broad range of technical support
services of medical devices, including installation, maintenance, repair and periodic check-ups, in warranty and
post-warranty service, consulting and training of personnel.
Imunotehnomed pays special attention to the quality of
products and services, continuously improving the quality
management system, in accordance with the provisions of
the international standard ISO 9001: 2015.

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

Prophylaxis, treatment and rehabilitation of patients with
cardiovascular diseases. Complete medical services, provided by experienced physicians. The institution includes stationary and consultative curative departments. Provides full
range of medical care for patients with heart diseases, based
on mandatory health insurance policies, but also for non-insured patirnts.
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Imunotehnomed SRL este o companie cu capital privat, cu
o experiență de peste 25 de ani în domeniul distribuției și
deservirii tehnice a dispozitivelor medicale.
Imunotehnomed oferă o gamă largă de dispozitive medicale, echipamente de laborator, reagenți și consumabile, acoperind astfel, segmentul general al specializărilor medicale
și contribuind, prin calitatea produselor și serviciilor sale, la
dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova.
De asemenea, compania oferă o gamă variată de servicii
pentru deservirea tehnică a dispozitivelor medicale, inclusiv instalarea acestora, lucrări de întreţinere, reparaţie şi revizii periodice, deservire pe durata perioadei de garanție și
post-garanție, consultanţă și instruirea personalului.
Compania Imunotehnomed acordă o atenție deosebită calității produselor și serviciilor oferite, îmbunătățind continuu
sistemul de management al calităţii, în conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2015.
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I.M.S.P. INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE
«CHIRIL DRAGANIUC»

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

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

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

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

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

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC

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

The Public Medico-Sanitary Institution Oncological Institute
is the only curative-prophylactic and scientific institution in
the detection and treatment of hemato-oncological malignancies in the Republic of Moldova.
Our mission is to help in maintaining and improving the
health of the population through the provision of specialized
medical services to patients, affected by hemato-oncological malignancies, on the level of specialized outpatient and
inpatient care. Development of oncology science - Clinical
basis for SUMPh “Nicolae Testemitanu” and the Center for
Excellence in Medicine and Pharmacy “Raisa Pacalo”.
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str. C. Vârnav, 13 MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-22-00
Fax : +373 22/ 57-22-05
E-mail : ifp@ms.md
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ISIS MEDICAL CENTER S.R.L.
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Înființat în anul 2008, ISIS HOSPITAL este prima maternitate
privată din Constanța. În cei peste 10 ani de activitate, spitalul a beneficiat de investiții în aparatură performantă și personal de specialitate, oferind în prezent servicii medicale în
specialități precum: obstetrică-ginecologie, pediatrie, oncologie, medicină internă, endocrinologie. Prin finanțarea atrasă în cadrul proiectului „Creșterea competitivității ISIS MEDICAL CENTER SRL” (SMIS 116193), cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin REGIO - Programul
Operaţional Regional 2014-2020, spitalul poate oferi o gamă
extinsă de tratamente, îngrijiri medicale și mici interventii chirurgicale, acordate in regim de spitalizare de zi și continuă
(obstetrica-ginecologie, neonatologie, pediatrie), precum și
servicii noi: evaluări ecografie în regim de urgență, intervenții
chirurgicale laparoscopice 3D și histeroscopii HD, în regim
de spitalizare continuă.

Founded in 2008, ISIS HOSPITAL is the first private materninty in Constanța. During its 10 years of activity, the hospital has
benefited from investments in state-of-art equipment and
specialised staff, currently providing medical services in the
following specialties: obstetrics&gynecology, pediatrics, onology, internal medicine, endocrinology. Through the funding obtained in the project „The increase of ISIS MEDICAL
CENTERS’s competitiveness” (SMIS 116193), cofinanced by
The European Regional Development Fund through REGIO
– The Regional Operational Programme 2014-2020, the hospital can now offer an extended range of treatment plans,
medical care and minor surgical procedures, through day
and inpatient care (in obstetrics&gynecology, neonatology
and pediatrics), as well as a new range of services: echographic examinations in emergency situations, 3D laparoscopic surgery and HD surgical hysteroscopies.

Adresa: Chișinău, strada Sfatul Țării 59
Telefon: 022 802 002
Email: office@lanobiltadelgusto.md
Site: lanobiltadelgusto.md

LA NOBILTÀ DEL GUSTO

La Nobiltà del Gusto încurajează consumul de produse calitative, naturale și create artizanal. Colaborăm cu branduri
recunoscute din Elveția, Italia, Franța sau Spania. Totodată,
ne dorim să încurajăm creatorii autohtoni. Astfel, pe rafturile noastre au început să apară produse create în Moldova.
Facem o selecție strictă, în care primează calitatea, gustul și
proprietățile benefice pentru sănătatea consumatorului. Niciunul dintre produsele noastre alimentare nu conține coloranți, aditivi artificiali sau conservanți.
La Nobiltà Del Gusto, grație sortimentului de produse și filosofiei sale este un magazin pentru toată lumea. Fie că sunteți
un gurmand exigent sau sunteți adeptul unui mod sănătos
de viață, fie că sunteți vegetarian sau o persoană căreia îi
place să experimenteze cu gusturi, aici cu siguranță veți găsi
ceva pe plac.

La Nobiltà del Gusto encourages the consumption of quality, natural and artisanal products. We work with well-known
brands from Switzerland, Italy, France and Spain. At the same
time, we want to encourage local foodstuffs producers.
Thus, products created in Moldova started to appear on our
shelves. We make a strict selection, where the focus on quality, taste and beneficial properties for the consumer’s health
are a priority. None of our products contain dyes, artificial
additives or preservatives.
La Nobiltà Del Gusto, thanks to its product range and philosophy, is a shop for everyone. Whether you are a demanding
gourmet or the adept of a healthy lifestyle, whether you are
a vegetarian or a person who likes to experiment with tastes,
here you will certainly find something to please you.
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Str. Mircea cel Bătrân nr.102, corp C1 si C2, etaj P,
900663, mun.Constanța, județul Constanța, România
Telefon: 004 – 0341 463 344; Fax: 004 – 0341 463 366
GSM: 004 – 0747 474 747
Email: office@isis-med.ro
Website: https://www.isis-med.ro
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mun. Chișinău, str. Miorița 5, of.11
GSM: 68 266 673
e-mail: info@medexcom.md
site: medexcom.md

str. Gh. Asachi, 42
MD-2028, Republica Moldova
Tel.: 0 22 81 11 81
e-mail:info@medexpert.md
www.medexpert.md
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Compania MEDEXCOM-TEH, partener exclusiv al companiei
Canon Medical Systems, oferă o gamă completă de soluții în
imagistica medicală de diagnostic, inclusiv Tomografie Computerizată, Imagistică prin Rezonanță Magnetică, Radiografie
digitală, Ultrasonografie și asistență informatică în domeniul
medical din Republica Moldova. Misiunea noastră este de
a oferi profesioniștilor din domeniul medical soluții tehnice
unde calitatea și progresul sunt în tandem. Construim relații
bazate pe transparență, încredere și respect, orientate spre
satisfacerea necesităților clienților noștri.

MEDEXCOM-TEH, the exclusive partner of Canon Medical
Systems, offers a complete range of solutions in diagnostic medical imaging, including Computerized Tomography,
Magnetic Resonance Imaging, Digital Radiography, Ultrasonography and computer assistance in the field of medicine
in Moldova. Our mission is to provide medical professionals
with technical solutions where quality and progress are forming a tandem. We build relationships based on transparency,
trust and respect, focusing on meeting the demands of our
clients.

MEDEXPERT

MedExpert este cea mai mare rețea de laboratoare medicale private din Republica Moldova, lansată pe piața serviciilor
medicale în anul 1996.
MedExpert oferă o gamă complexă de servicii medicale și
un spectru larg de analize de laborator, care numără peste 1
000 de tipuri de teste în următoarele domenii: Hematologie,
Biochimie, Investigații Clinice Generale, Microbiologie, Imunologie, Alergologie, Endocrinologie, Histopatologie, Citologie, Genetică, Biologie moleculară și Servicii de Diagnostic
Imagistic (MedExpert Cahul).
În prezent, MedExpert administrează o rețea medicală cu
acoperire națională, care cuprinde Laboratorul Medical în
mun. Chișinău (regiunea Centru), Laboratorul Medical în or.
Bălți (regiunea de Nord), Centru Medical în or. Cahul (regiunea de Sud), precum și 16 centre teritoriale de recoltare a
probelor biologice. Astfel, anual laboratoarele MedExpert
efectuează peste 1.5 mln de teste pentru pacienții de pe întreg teritoriul țării.
Compania este certificată în conformitate cu ISO 9001:2015,
ISO 15189:2014 și ISO 17025:2018.
MedExpert - expertul tău în sănătate!

MedExpert is the largest private medical laboratory in the
Republic of Moldova, launched on the market of medical
services in 1996.
MedExpert offers a complex range of medical services and
a broad spectrum of laboratory investigations, which include
about 1 000 types of tests in the following areas: Hematology, Biochemistry, General Clinical Investigations, Microbiology, Immunology, Allergology, Endocrinology, Histopathology, Cytology, Genetics, Molecular Biology and Imaging
Diagnostic services (MedExpert Cahul).
Currently, MedExpert manages a medical network with national coverage, which includes the Medical Laboratory in
Chișinău (Centru region), Medical Laboratory in Bălți (North
region), Medical Center in Cahul (South region), as well as
16 territorial points for collection of biological samples. Thus,
every year MedExpert laboratories carry out over 1.5 million
tests for patients from all over the country.
The company is certified in accordance with ISO 9001:2015,
ISO 15189:2014 and ISO 17025:2018.
MedExpert is your expert in health!
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MEDGLOBALFARM S.R.L.
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Compania Medglobalfarm are ca obiective principale importul și distribuția echipamentelor și dispozitivelor medicale, a altor produse de uz medical și igienă personală, fiind
lider incontestabil pe piața de profil din țară.
De asemenea, compania desfășoară activități de marketing
și promovare, iar pentru partenerii internaționali oferă asistență pentru obținerea autorizațiilor de punere pe piață a
produselor sus-menționate în Republica Moldova.
Suntem onorați să vă prezentam un produs absolut nou pe
piața internațională și locală:
Scutecele inteligente PINE pentru depistarea timpurie a infecțiilor tractului urinar la copii: cistită, uretrită, pielonefrită
etc.
Suntem siguri că aceste scutece vor fi de mare folos și vor fi
apreciate de mămici, medici etc.
Compania Medglobalfarm este permanent orientată spre
necesitățile sistemului de sănătate din Republica Moldova.

Medglobalfarm, an undisputed leader in the market of Moldova, has as main objectives the import and distribution of
medical equipment and devices, other medical products
and products for personal hygiene. Also, the company carries out marketing and promotion activities, and, for international partners, offers assistance in obtaining marketing
authorizations for the above-mentioned products in the Republic of Moldova.
We are honored to present you an absolutely new product
on the international and local markets: PINE smart diapers
for early detection of urinary tract infections in children - cystitis, urethritis, pyelonephritis, etc.
We are sure that these diapers will be of great use and will be
appreciated by moms, doctors, etc.
Medglobalfarm is permanently oriented toward the needs
of the health system in Moldova.

Clinica:
Str. Constantin Brâncuși, nr.133, etaj 1 si mansardă,
400462, Cluj-Napoca, judetul Cluj, România
Telefon: 004 - 0264 440 992
GSM: 004 - 0740 135 552
Email: office@medimages.ro
Website: https://www.medimages.ro

MEDIMAGES S.R.L.

Cu o experiență de peste 15 ani, Medimages SRL gestionează în Cluj Napoca o clinică medicală de referință în domeniul
senologiei imagistice. Prin finanțarea obținută în cadrul proiectului european „Creșterea competitivității MEDIMAGES
SRL prin extinderea și diversificarea serviciilor medicale”
(SMIS 110504), proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin REGIO - Programul Operaţional
Regional 2014-2020, clinica oferă, în premieră, o noua gamă
de servicii medicale realizate cu aparatură ultraperformantă,
prin tehnologie tridimensională: biopsii mamare asistate cu
vacuum cu ghidaj stereotactic/ecografic, reperaje preoperatorii în stereotaxie, inserare clip marcaj cu ghidaj mamografic,
dar și o gamă extinsă de servicii medicale de diagnosticare
de înaltă performanță: mamografii tridimensionale (digital
3D), ecografii tridimensionale (sistem 3D) și elastografii 3D/
4D.

With over 15 years of experience, Medimages SRL is conducting, in Cluj Napoca, a reputed medical clinic in the field
of imagistic senology. Through the funding obtained in the
framework of the European project „The increase of Medimages SRL’s competitiveness by the extension and diversification of medical services” (SMIS 110504), project cofinanced
by the European Regional Development Fund through
REGIO – The Regional Operational Programme 2014-2020,
the clinic has the ability to offer, for the first time, a new range
of medical services with state-of-the-art equipment, using
tridimensional technology: breast vacuum asisted biopsies
with stereotactic and ultrasound guidance, stereotactic presurgical pinpoints, stereotactically guided tissue marking clip
placement and also an extended range of high performance
diagnostic medical services: 3D digital mammograms, 3D
ecography and 3D/4D elastography.
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mgf

str. Miron Costin 17/2
MD-2068 mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel./fax: 022-523090, tel.: 523500,571249
e-mail:medglobalfarm@mail.ru
http://www.medglobalfarm.com/
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str. Gh. Asachi 27, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 992 146
e-mail: tracommed@gmail.com,
site: http://tehnomed.md
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Compania Little Doctor International (S) Pte. Ltd., în Republica Moldova reprezentată de Tehnomed.md, a fost înființată
în 1986 în Republica Singapore - un centru de afaceri recunoscut la nivel mondial, cu cel mai favorabil climat de afaceri.
Dispune de unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume și
cel mai mare port de containere maritime, care asigură flexibilitatea și eficiența livrărilor internaționale de mărfuri către
orice oraș din lume.
Folosind locația sa strategică și mulți ani de experiență, Little
Doctor International (S) Pte. Ltd. a creat legături strânse industriale și comerciale cu principalii producători din țările
din Asia de Sud-Est.
În prezent, compania oferă în țările CSI o gamă largă de
produse medicale aprobate și certificate de autoritățile locale de control al calității. Comercializarea acestor mărfuri se
realizează printr-o rețea extinsă de distribuitori și parteneri
oficiali.

REPREZENTANT TEHNOMED.MD

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

MEDOPTIC (BY SC DUO STIL S.R.L.)

Medoptic a luat ființă în 2003. De atunci, brandul este într-o
continuă ascensiune: 3 clinici (două în Suceava și una în Botoșani), medici de top și echipamente unice în Europa de Est.
În 2015 s-a deschis un bloc operator cu dotări de ultimă generație pentru a facilita intervențiile chirurgicale complexe.
Performanța noilor achiziții, profesionalismul doctorilor și cazurile tratate au ajutat ca Medoptic să devină, cu timpul, un
nume sonor în rândul clinicilor care fac operații de cataractă.
În 2019, Medoptic și-a trecut în portofoliul de servicii oferite
și chirurgia refractivă, prin achiziționarea laserului SCHWIND
AMARIS 1050RS Limited Edition.
Chiar dacă clinicile beneficiază de tehnică performantă, echipa și pacienții sunt cei care primează. Doctorii sunt bine pregătiți și recunoscuți la nivel local, național și internațional. Iar
pacienții sunt tratați cu grijă și cu mult respect.

Medoptic was founded in 2003. Since then, the brand is in
a continuous ascension: 3 clinics (two in Suceava and one
in Botosani), top doctors and unique equipment in Eastern
Europe.
In 2015, an operating unit with state-of-the-art equipment
was opened to facilitate complex surgery.The performance
of the new acquisitions, the professionalism of the doctors
and the cases treated have helped Medoptic to become,
over time, a sound name among the clinics that perform cataract operations.
In 2019, Medoptic added to its portfolio of offered services
the refractive surgery, by purchasing the SCHWIND AMARIS
1050RS Limited Edition laser.
Even if the clinics benefit from the best technique, the team
and the patients are the ones who are the most important.
Doctors are well trained and appreciated locally, nationally
and internationally. Patients are treated with care and respect.
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MEDMART GRUP S.R.L.

str. Ștefan cel Mare 54-56
Suceava, România
Phone: +40 330 806 105
Mobile phone: + 40 723 999 800
E-mail: office@medoptic.ro
Web-site: www.medoptic.ro
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str. Hipodromului nr. 3B, Oraș Sibiu, Județ Sibiu, România
Telefon: +40269245516
E-mail: misanmed@yahoo.com
Site: https://misanmed.ro/

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

SC MISAN MED SRL este o clinică înființată în 2003 care își
desfășoară activitatea în Municipiul Sibiu. Activitatea prezentă a SC MISAN MED SRL se concretizează pe oferirea de
servicii specializate, respectiv alergologie, boli pulmonare,
infecțioase, chirurgie generală, cardiologie, dermatologie,
ecografie, ginecologie, gastroenterologie, neurochirurgie,
ORL, medicină de familie, psihologie și altele.
Încrederea în calitatea serviciilor medicale oferite de MISAN
MED a fost câștigată printr-un efort continuu de investiții și
optimizare a metodelor de lucru bazate pe disciplină și feedback.
Misan Med a accesat fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 unde și-a achiziționat
echipamente de ultimă generație pentru a putea oferi servicii noi, precum polipectomia și diversificarea de servicii.

MOLDAN HOLDING

SC MISAN MED SRL is a clinic, established in 2003, that operates in Sibiu Municipality. The present activity of SC MISAN
MED SRL is focused on offering specialized services, namely in allergology, pulmonary afflictions, infectious diseases,
general surgery, cardiology, dermatology, ultrasound, gynecology, gastroenterology, neurosurgery, ENT, family medicine, psychology and others.
The confidence in the quality of medical services, offered
by MISAN MED, was gained through a continuous effort toward investments and optimization of the working methods,
based on discipline and feedback.
Misan Med has accessed European funds within the Regional Operational Program 2014-2020 where it acquired the
latest equipment to offer new services such as polypectomy
and diversification of services.

Holdingul MolDan este format din :
Romedcom S.R.L. – vânzări dispozitive, consumabile, reactive, mobilier medical.
MolDan Service S.R.L. – servicii de întreținere, deservire, exploatare, reparație și mentenanță a echipamentelor medicale și industriale de înaltă performanță.
MolDan S.R.L. – elaborarea proiectelor “la cheie„ de dotare
cu utilaje de înaltă performanță, echipamente medicale și industriale, modulurilor cu RMN, CT.
În Republica Moldova am distribuit echipamente medicale
către instituțiile private și publice din întreaga țară. Pe parcursul anilor am colaborat cu alte companii de renume mondial.
Datorită produselor calitative și inovatoare introduse pe piața medicală a serviciilor de consultanță și asistență tehnică la
întreținerea echipamentelor a sporit încrederea clienților în
Holding MolDan.

MolDan Holding is constituted of:
Romedcom S.R.L. - sales of devices, consumables, reagents,
medical furniture.
MolDan Service S.R.L. - maintenance, service, operation,
repair services medical and industrial equipment of high
performance.
MolDan S.R.L. - elaboration of “turnkey” projects related to
endowment with high-performance equipment, medical
and industrial equipment, modules with MRI, CT.
In the Republic of Moldova we have distributed medical
equipment to private and public institutions throughout
the country. Over the years we have collaborated with other
world-renowned companies.
Thanks to the qualitative and innovative products introduced
in the medical market of consulting and technical assistance
services for equipment maintenance, the confidence of clients in the MolDan Holding has increased.
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MISAN MED S.R.L.

str. Șciusev 16. MD – 2001, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel. /Fax +373 22 53 01 95
GSM +373 798 077 33
e-mail – romedcom@gmail.com/ office.moldan.service@gmail.com /office@moldan.md
site – www.moldanholding.md
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0040742191789
monoimplantro@gmail.com
www.monoimplant.com

ÎMPP NEOGEN S.R.L.

The bicortical and compression implantology is represented
by the most famous company in the field (Switzerland).
The system is described as one with immediate high-speed
charging.
The palette of implants in this system is very complex and has
no limits, solving complicated cases without bone addition.
The use of this system requires special training and cannot
be compared with classical implantology in any chapter.

PRESA: prin înscrierea agenţilor economici în Anuarul moldo-român „Neogen, ghid al serviciilor” și baza de date on-line: www.neogen.md (adrese şi telefoane utile din toate domeniile de activitate). MEDICINA: prin deschiderea primei
clinici specializate EXCLUSIV în chirurgie estetică - Clinica
de Chirurgie Estetică Neogen. Aici se fac toate tipurile de
operaţii, inclusiv două, trei și patru operații combinate, simultan, sub aceeași anestezie. Contract de garanţie, prețuri all
inclusive.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
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MONOIMPLANT

Implantologia bicorticală și de compresie este reprezentată
de cea mai recunoscută companie din domeniu, cu sediul
în Elveția.
Sistemul se descrie a fi unul cu încărcare imediată de mare
viteză.
Paleta de implanturi la acest sistem este foarte complexă și
nu are limite, rezolvând cazuri complexe fără adiție osoasa.
Folosirea acestui sistem necesită training special și nu se
poate compara cu implantologia clasică la niciun capitol.

GSM: +373 69 932 908
E-mail: neogen_ghid@yahoo.com
URL: www.neogen.md
Consultații GRATUITE:
viorelcotea@yahoo.com
URL: www.chirurgie-estetica.md

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

PRESS, by registering firms in moldo-romanian “Neogen
guide of services” and on-line data base: www.neogen.md
(addresses and telephone numbers of the firms from different domains of activity). MEDICINE, the opening of the first
Exclusive Aesthetic Clinics. Here - all the range of aesthetic
surgeries, even two, three and four combined operations simultaneously. Warranty contract, all inclusive prices.
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PEARLSTOM TRAINING CENTER

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

PearlStom Training Center, inaugurat în 2013, este un centru
modern de instruire pentru stomatologi, rezidenți și studenți.
Realizările noastre: peste 350 de evenimente la care au participat peste 7000 de medici stomatologi. Medici din întreaga
lume studiază la PearlStom Training Center. Profesorii noștri
sunt stomatologi cu experiență, care folosesc doar protocoale moderne de tratament.
Organizăm, folosind tehnologii avansate, seminare, cursuri
teoretice și practice, master-classuri, trainguri pe fantome de
plastic.
Pregătirea stomatologiei în următoarele domenii: stomatologie estetică, endodontie, terapie, ortodonție, ortopedie,
chirurgie, implantare, radiologie, parodontologie, disfuncții
ale articulațiilor temporomandibulare și multe altele. Pe parcursul ciclului de trei luni, au loc 30 - 50 de cursuri de formare

The dental training center PearlStom is a modern training
center for dentists, residents and students. It was opened in
2013. Our achievements: more than 350 training courses for
more than 7000 participants from different countries.
Dental training courses are led by certified trainers. We
organize seminars using up-to-date technologies. We provide training and master classes which allow to acquire new
knowledge and practical skills, to practice using phantoms.
Training in different fields of dentistry: esthetic dentistry,
endodontics, therapy, orthodontics, prosthetics, surgery, implantation, radiology, periodontology, dysfunctions of the
temporomandibular joint etc. From 30 to 50 training courses
are conducted within a three-month period.

str. Teilor 9/4, sec. Botanica, Chișinău
Tel: +373 22 66 49 22
Fax: +373 22 66 49 20
Mob: +373 79 83 83 04
Website: www.prodent.md
Email: dental@prodent.md

PRODENT-COM S.R.L.

Din anul 2002 Prodent-Com SRL este distribuitor oficial de
dispozitive stomatologice pe piața Republicii Moldova. În
prezent, Prodent reprezintă branduri renumite, precum:
Dentsply Sirona, Kuraray Noritake Dental Inc., Diadent, Mani,
Saeshin, the Cefla GROUP, Dental X, Polydentia, Wittex, Gamastech, 3M ESPE, Cingol, MDK, Scheftner, Mectron, 4Tek,
dar și brandul mondial destinat igienei dentare GUM SUNSTAR. În cei aproape 20 de ani de experiență în domeniul
stomatologic am reușit să dotăm nenumărate clinici stomatologice atât în sectorul privat, cât și în cel de stat, acestea
fiind următoarele: Fala Dental, OdontoMed, OmniDent, Elitmed, Jorge Dental Studio, Dental Studio, OcciDent, Vitalic,
Punto Bianco, Smile Dent, Super-Dent și multe altele. Zi de
zi, alături de partenerii noștri de peste hotare, creăm succesul împreună! Vă mulțumim pentru alegerea Prodent ca
distribuitor al produselor stomatologice de înaltă calitate, ne
dorim să vă deservim în continuare pentru a crea o practică
dentară mai bună.

Since 2002, Prodent-Com SRL has been an official distributor of dental devices on the market of Moldova. Currently,
Prodent represents famous brands such as: Dentsply Sirona,
Kuraray Noritake Dental Inc., Diadent, Mani, Saeshin, the Cefla GROUP, Dental X, Polydentia, WSearch, Gamastech, 3M
ESPE, Cingol, MDK, Scheftner, Mectron, 4Tek, as well as the
worldwide brand for dental hygiene GUM SUNSTAR.
In 20 years of experience in the dental field, we equipped
countless dental clinics in both the private and public sectors, among them the following: Fala Dental, OdontoMed,
OmniDent, Elitmed, Jorge Dental Studio, Dental Studio, OcciDent, Vitalic, Punto Bianco, Smile Dent, Super-Dent, and
many more. Day by day, together with our partners from
abroad, we create success together! Thank you for choosing
Prodent, as a distributor of high quality dental products, and
we want to continue serving you to create a better dental
practice.
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str. Palubnaya,12, 65010, Оdessa, Ukraine
Mobile: +380979404039 (Viber\WhatsApp\Telegram)
Office Phone: +380951868100; +380995111081
URL: http://pearl-stom.od.ua
Facebook: https://www.facebook.com/Pearlstom/
E-mail: office.pstom@gmail.com
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str. Mioriței nr. 18, Municipiul Buzău
120019, România
Telefon: 0238 731 232
E-mail: office@razedent.ro
Web: www.razedent.ro

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

Centrul Medical Razedent este unul dintre principalii furnizori de servicii medicale paraclinice de radiologie și imagistică medicală privată din municipiul Buzău. Aflat pe piața
serviciilor medicale private de peste 22 ani, Centrul Medical
Razedent a cunoscut o permanentă dezvoltare, investițiile
realizate în decursul timpului regăsindu-se atât în tehnologie, cât și în capitalul uman. Centrul noastru, situat în strada
Mioriței, nr.18, beneficiază de aparatură medicală de ultimă
generație, acesta fiind un atu important și un instrument de
bază pentru a avea cele mai noi abordari privind actul medical. Principalele servicii oferite în cadrul Centrului sunt: RMN,
CT, mamograf cu tomosinteză, osteodensitometrie (DEXA),
investigații radiologice - grafie digitală, ecografie 4D, radiografie stomatologică și CBCT, servicii de chirurgie dentară
(BMF), analize medicale.

SETRIO SOFT S.R.L.

Razedent Medical Center is one of the main providers of private paraclinical medical services in radiology and medical
imaging in Buzau. On the market of private medical services
for over 22 years, Razedent Medical Center has undergone
a permanent development, the investments being made
in both technology and human capital. Our center, located in Mioritei street, no.18, benefits from the latest medical
equipment - an important asset and a basic tool for having
the latest approaches to medical treatment. The main services offered at the Center are: MRI, CT, mammography with
tomosynthesis, osteodensitometry (DEXA), radiological investigations - digital radiography, 4D ultrasound, dental radiography and CBCT, dental surgery services (BMF), medical
analysis.

Fondată în 2004, Setrio este o companie dezvoltatoare de
aplicații software în domeniul sănătății. Soluțiile tehnologice
se adresează farmaciilor, medicilor, depozitelor și distribuitorilor, urmărind o abordare flexibilă și orientată spre clienți.
Prin sisteme de gestiune și interpretare a datelor, oferim suport optim de infrastructură, servicii de consultanță și asistență pentru afaceri profitabile.
Viziunea noastră pentru viitor pornește de la recunoașterea
faptului că datele sunt din ce în ce mai mari ca volum și curg
din tot ceea ce se întâmplă ca flux într-o afacere, din credința
că organizațiile care își valorifică datele pentru a obține perspectivă și a construi procese inteligente le vor depăși pe
cele care nu urmează acest traseu. Vrem să fim prima alegere
pentru profesioniștii din domeniul sănătății oriunde în lume
unde soluțiile noastre digitale pot aduce avantaj competitiv.

Founded in 2004, Setrio is a development company of
health software applications. Our technological solutions address pharmacies, doctors, warehouses and distributors, following a flexible and customer-oriented approach. Through
data management and interpretation systems, we provide
optimal infrastructure support, consulting services and assistance for profitable businesses.
Our vision for the future starts with the recognition that data
is growing in volume and flows from everything that happens
as a flow in a business, with the belief that organizations that
capitalize their data to gain perspective and to build intelligent processes will surpass those that do not follow this
route. We wish to be the first choice for healthcare professionals anywhere in the world where our digital solutions are
able to bring a competitive advantage.
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RAZEDENT S.R.L.

str. Preciziei nr.20, sector 6, București
+40 374.211.000; +40 740 225 225
fax: +40 213.311.539
office@setrio.ro
www.setrio.ro
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I.M.S.P. SPITALUL CLINIC REPUBLICAN
“TIMOFEI MOȘNEAGA”

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

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

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

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

SPITALUL DERMATOLOGIE ȘI
MALADII COMUNICABILE

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

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

75
moldmedizin.moldexpo.md

www.moldmedizin.moldexpo.md

str. Columna 171,
MD 2004 Chișinău, Republica Moldova
info@super-dent.md
Tel +373 (22) 235017
Fax +373 22 844603
e-mail: info@super-dent.md
www.super-dent.md

SUPER-DENT S.R.L.

TEHNOSTOM-LUX S.R.L.
Scopul companiei TEHNOSTOM-LUX este de a oferi clienților noștri soluții care să satisfacă cele mai moderne
standarde de calitate în domeniu stomatologiei, fiind mereu atentă la cerințele pieței și la apariția unor posibilități
tehnice și tehnologice noi.
Clienții noștri, practicând stomatologia, doresc să ofere
pacienților săi servicii de cea mai înaltă calitate, utilizând
tehnici avansate, dispozitive și instrumente de precizie
înaltă. Având o experiență de comercializare a dispozitivelor medicale de peste 5 ani, compania și-a propus plasarea pe piață doar a produselor inovatoare de calitate înaltă. Până în prezent, am reușit să formăm o rețea vastă de
relații comerciale și de consultanță cu companii multinaționale importante din sectorul stomatologic, cu centre de
cercetare de prestigiu, așa cum sunt: Nobel Biocare, Jota,
Hy-Friedy, CJ Optic, Meta etc., astfel asigurăm clienții noștri cu varietate largă de produse de calitate înaltă, menită
să satisfacă toate necesitățile profesioniștilor din domeniu.
Suntem flexibili și ne adaptăm rapid la cerințele și oportunitățile pieței, asigurând astfel dezvoltarea continuă a clienților noștri și a domeniului stomatologic în țară.

Super-Dent company was founded in 1998. We are importers and distributors of dental consumables and equipment.
We represent brands like Kuraray, Noritake, EMS, Melag, Spident, DiaDent, Chirana-Medical, BMS Dental, Tepe, Dynamic
Abutment Solutions, APOZA, Astek Innovations, Dental X,
Mani INC and other important brands from our portfolio.
Our strong points are progress and innovation in dental work
and dental laboratory fields.

TEHNOSTOM-LUX is aiming to offer their clients solutions
that meet the most recent standards of quality in the field
of dentistry, always being attentive to the market requirements and the emergence of new technical and technological possibilities.
Our clients, practicing dentistry, want to provide their patients with the highest quality services, using advanced techniques,
devices and high precision instruments. Having a marketing experience in medical devices for over 5 years, the company is
bringing in the market only high quality innovative products. So far, we have managed to form a large network of commercial
relations and consultancy with important multinational companies in the dentistry sector, as well as with prestigious research
centers, such as Nobel Biocare, Jota, Hy-Friedy, CJ Optic, Meta etc. Thus we provide our clients with a wide variety of high
quality products, designed to meet all the needs of professionals in the field.
We are flexible and adapt quickly to the demands and opportunities of the market, thus ensuring the continuous development of our clients’ activities and of the dental care field in the country.
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Compania Super-Dent a fost fondată în anul 1998, este
importator și distribuitor de consumabile și echipamente
stomatologice și tehnică dentară. Distribuim branduri importante și exclusive din domeniul dentar cum ar fi: Kuraray,
Noritake, EMS, Melag, Spident, DiaDent, Chirana-Medical,
BMS Dental, Tepe, Dynamic Abutment Solutions, APOZA,
Astek Innovations, Dental X, Mani INC și altele. Ne orientam spre a satisface cerințele medicilor și tehnicienilor dentari. Progresul și inovația sunt punctele noastre forte, pentru
că tindem către cele mai noi tehnologii, iar perfecționarea
profesională a medicilor și tehnicienilor dentari este scopul
nostru fundamental. Timp de 21 de ani am reușit să realizăm
foarte multe și vom continua să evoluăm în continuare!
Super-Dent este despre inovație, multă muncă și desigur lucru în echipă!

Mun. Chișinău, str. Prunului 19/1
Tel. 069159049
079443334
Mail: tehnostomlux@gmail.com
info@tehnostomlux.md
www. Tehnostomlux.md
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Address: Akatlar Beşiktaş / İSTANBUL ,
Zeytinoğlu Cad. Arzu 2 Apt. No:4 D:6
Contacts :
+90 212 351 88 88
Electronic address : info@akgol.av.tr
Site: http://mold-turk.com/

Bulevardul Mamaia, nr.222, Constanța
Sediul social: Strada Luntrei, nr.5, Constanța
NR DE TELEFON: 0341/802153
Site: www.toldimed.ro
Facebook: Toldimed Dental Center
Email: office@toldimed.ro

TMG CONSULTANCY
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TMG Consultancy este o agenție juridică înființată printr-un
parteneriat între Compania Juridică din Republica Moldova
„Onoris Legis” și Cabinetul de avocatură Akgöl (firma de avocatură Akgöl) din Turcia.
Echipa noastră este formată din specialiști înalt calificați cu
experiență în domeniu de peste 20 de ani și cu o experiență
mai mare de 10 ani în deservirea instituțiilor medicale.
Serviciile noastre:
1. Deservirea instituțiilor medicale (fondarea, obținerea permiselor de ședere în Republica Moldova pentru specialiștii
din străinătate, autorizarea și acreditarea instituției)
2. Monitorizarea relațiilor instituției cu pacienții
3. Înregistrarea medicamentelor în Nomenclatorul Medicamentelor și a utilajului medical în Registrul dispozitivelor
medicale.
etc.

TMG Consultancy is a law firm established through a partnership between the Law Company of the Republic of Moldova “Onoris Legis” and the Turkish law firm Akgöl (Akgöl
law firm).
Our team consists of highly qualified specialists with over 20
years’ experience in the field and with more than 10 years
experience in serving medical institutions.
Our services :
1. Serving medical institutions (establishing, obtaining residence permits in the Republic of Moldova for specialists
from abroad, authorization and accreditation of the institution)
2. Monitoring the institution’s relations with patients
3. Registration of medicines in the Nomenclature of Medicines and of medical equipment in the Register of Medical
Devices
etc.

TOLDIMED S.R.L.

Toldimed este una dintre clinicile de top din județul Constanța, care își îmbunătățește constant domeniul de activitate
prin achiziționarea de echipamente noi, moderne, de ultimă
generație în domeniul tehnicii dentare, care să satisfacă toate
condițiile necesare procesului tehnologic și activității firmei.
Clinica oferă servicii integrate în domeniul tehnicii dentare,
la standarde europene și prețuri competitive. Activitatea este
intensă, iar personalul specializat, alături de
aparatura de ultimă generație produce coroane, punți și proteze dentare etc. din materiale premium.
De curând, clinica a achiziționat echipamente noi, ultraperformante. CAD/CUM este sistemul revoluționar din medicina dentară. Tehnica CAD-CAM este cea mai avansată și mai
inovativă tehnică stomatologică de realizare a lucrărilor de
protetică dentară din zirconiu sau ceramice, este o tehnică
computerizată care asigură precizie de 100%, o estetică deosebită și un timp de execuție foarte scurt, toate realizate cu
tehnologie de top.

Toldimed is one of the top clinics in Constanta district, constantly improving its activity by acquiring new, modern, latest
generation dental equipment that satisfies all the required
conditions for the technological process and the company’s
activity.
The clinic offers integrated services in the field of dental
technology, at European standards and competitive prices.
The activity is intense, and the specialized staff alongside
the latest generation equipment makes crowns, bridges and
dentures, etc. in premium materials.
Recently, the clinic has acquired new, high performance
equipment. CAD / CUM is the revolutionary system in dental
medicine. CAD-CAM technique is the most advanced and
most innovative dental technique for zirconium or ceramic
dentures, a computerized technique that ensures 100% precision, great aesthetics and a very short execution time, all
made using top technology.
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Turkish-Moldavian Global Consultancy

bd. Mitropolit Varlaam, 75 of. 17
Chișinău, Republica Moldova
+373 69 91 29 29
Adresa electronică : info@mold-turk.com
Site: http://mold-turk.com/
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str. M. Varlaam 75
MD-2012 Chișinău, Republicii Moldova
Tel.: +37378888038, +37322223355
www.todicamp.md
www.todicamp.com

Telefon: +4 0269 214 404
E-mail: office@totaldent.ro
Website: www.totaldent.ro
Facebook: facebook.com/totaldentsibiu

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

De mai bine de două decenii Andrei Todica Mihail continuă
afacerea tatălui său. În acest scop a fost fondată compania
INTERNATIONAL FUTURE TECHNOLOGIES LLC, care, la
rândul său, a organizat producerea, înregistrarea și certificarea extractului TODICAMP® și în continuare a altor preparatelor biologic active pe teritoriul Republicii Moldova.
Compania moldovenească TODICAMP SRL este o firmă pur
familială, ai cărei membri continuă activitatea strămoșului lor
celebru.
În prezent, produsele noastre sunt utilizate în mod eficient
pe toate continentele, în peste 65 de țări.
Marca TODICAMP® - o experiență de jumătate de secol,
demnă de încredere.

TOTAL DENT

Andrei Todica Mihail continues his father’s business for more
than two decades. For this purpose, the company INTERNATIONAL FUTURE TECHNOLOGIES LLC was founded, which,
in turn, organized the production, registration and certification of TODICAMP® extract, as well as of other biologically
active preparations on the territory of the Republic of Moldova.
The Moldovan company TODICAMP SRL is a purely family
company, whose members continue the activity of their famous ancestor.
Currently, our products are used effectively on all continents,
in over 65 countries.
The TODICAMP® brand is proof of a trustworthy half-century
experience.

Total Dent funcționează în Sibiu de peste 15 ani și dispune
de recepție, sală de așteptare, radiologie și 3 cabinete prin
care acoperă toată gama de servicii stomatologice.
Clinica noastră asigură condiții de lucru profesioniste și oferă posibilitatea specializării prin utilizarea dotărilor clinicii:
microscop stomatologic, laser stomatologic, ortopantomograf digital, sistem CAD/CAM, Velscope, aparat de inhalosedare, aparat de anestezie electronică etc.
Am introdus un sistem complex care să genereze economii
pentru pacienții noștri prin respectarea strictă a protocoalelor medicale, punând accent și pe profilaxia afecțiunilor
dentare.
Suntem deschiși la nevoile pacienților noștri și am implementat în acest scop planuri financiare flexibile, care să se
potrivească fiecăruia, diversificând totodată și modalitățile
de plată.
Așadar, pacientul poate plăti în rate direct în clinica noastră
sau poate accesa un credit bancar cu dobânda zero fără a se
deplasa la bancă.
Clinica Total Dent oferă toată gama de servicii stomatologice
prin echipa sa de medici dentiști specializați: odontologie,
protetica, pedodontie, estetică dentară, parodontologie, implantologie, endodonție, ortodonție și chirurgie.

Total Dent has been operating in Sibiu for over 15 years and
disposes of a space with reception and waiting rooms, radiology and 3 dental cabinets, covering the whole range of
dental services.
Our clinic provides professional working conditions and offers the possibility to specialize through the use of clinic’s
equipment: dental microscope, dental laser, digital orthopantomograph, CAD / CAM system, Velscope, inhalation-sedating device, electronic anesthesia equipment etc.
We have introduced a complex system that helps our patients to save their money through strict adherence to medical protocols, with emphasis on the prevention of dental
affections.
We are open to the needs of our patients and we have implemented flexible financial plans to suit everyone, while also
diversifying the payment methods.
So the patient can pay straight to our clinic or can access a
zero-rated bank credit without going to the bank.
Total Dent Clinic offers a complete range of dental services through its team of dentists specializing in: odontology,
prosthetics, pedodontics, dental aesthetics, periodontics,
implantology, endodontics, orthodontics and surgery.
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UNIDENT-AS S.R.L.

Unident-AS SRL oferă clienților săi calitatea corespunzătoare
standardelor internaționale, la prețuri accesibile.
Unident-AS SRL oferă produse de calitate, originale care au
deja un nume pe piața europeană și care acoperă o gamă
largă de produse atât pentru cabinetul dentar, cât și pentru
laborator.
Scopul nostru este de a oferi produse și servicii de înaltă calitate medicilor stomatologi și tehnicienilor dentari.

Unident-AS offers its clients services of a quality equal to international standards, at affordable prices.
Unident-AS also provides quality original products that already have a name on the European market, covering a wide
range of products for both the dental cabinet and the laboratory.
Our goal is to provide high quality products and services to
dentists and dental technicians.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165 MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 20-57-01; 20-53-65 Fax : +373 22/ 24-23-44; 24-17-82
E-mail: contact@usmf.md URL: www.usmf.md

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

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

The SUMPh „Nicolae Testemițanu” of the Republic of Moldova, founded in 1945, is the only higher education institution in the country that is forming physicians, highly qualified
pharmacists, optometrists, general nurses with higher education in the framework of 5 faculties: Medicine no. 1, Medicine no. 2, Dentistry, Pharmacy and Residency. The training
of the over 6000 young people, including approximately
2300 international students from 38 countries of the world,
is done in 4 languages: Romanian, Russian, English and
French. Exceptionally, the university tends to a continuous
development that ensures quality and performance in activity and integration into the world of training, research and
medical practice.
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mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 167/1
022508090, 022508091
079001113, 022508095
unident.md
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17, build. 1-2, Nauchny proezd,
Moscow, 117246
Phone: +7 495 967 90 44
E-mail: web@vatechrussia.com
Web-site: www.vatechrussia.com

MD 6827 s. Suruceni, r-nul Ialoveni
Republica Moldova
Tel.mob.: +(373) 69 34 22 45
Tel.mob.: +(373) 69 703 772
e-mail: alexandr.gulpa@mail.ru

LLC VATECH CORP.

VECTOR-VITA S.R.L.

АЭРОФИТОАППАРАТ

Marca sud-coreeană VATECH oferă o gamă completă de
echipamente pentru radiologie: aparate pentru radiologii
dentare portabile și fixe (montate pe perete), radiovisiografii, ortopantomografii cu sistem digital de scanare, precum și
tomografii computerizate dentare. Echipamentele VATECH
îndeplinesc toate cerințele și standardele de siguranță. Designul ergonomic, fiabilitatea și ușurința de utilizare, calitatea
foarte bună a imaginii - caracteristici remarcate de utilizatori,
permit companiei VATECH să cucerească rapid piața.

Vatech is a leading manufacturer of radiographic imaging
solutions for the medical, dental and veterinary fields with
offices in over 70 countries worldwide.
As the Russian subsidiary of Vatech Inc, Vatech Russia is committed to providing the industry with innovative dental x-ray
imaging solutions while maintaining a primary focus on ultimately enhancing the quality of patient care.
From the world’s first 3-in-1 digital X-ray system to the latest
in high resolution, low radiation CBCT devices, Vatech is the
clinician’s preferred vendor for their diagnostic imaging endeavors.

Dispozitivele medicale INHALATOR şi AEROFITOAPARATUL
«VECTOR-VITA», protejate de brevete, sunt destinate pentru profilaxia şi tratamentul prin inhalarea aerului saturat cu
vapori de uleiuri eterice şi a altor medicamente lichide. În
același timp, sunt eficiente atât în profilaxia infecțiilor căilor
respiratorii, cât și în tratamentul bolilor neinfecțioase, fiind recomandate profesorilor, fumătorilor, cântăreților şi celor angajați în activități în condiții nocive – sudori, mineri, chimişti,
suflători de sticlă etc. Dispozitivele noastre pot fi folosite individual şi în grup.
Dispozitivul AEROFITO poate fi instalat în încăperi locative,
școli, grădinițe pentru copii, instituții medicale, baruri, cafenele, bănci, birouri, frizerii, spații industriale, cazărmi, cămine
studențești şi alte spații aglomerate.
Dispozitivele “VECTOR-VITA” sunt un instrument minunat în
profilaxia şi tratamentul diferitor afecțiuni, cu un efect terapeutic excepțional.
Termen de garanție – 24 luni.
Termen de exploatare – nelimitat.

The medical devices INHALATOR and AEROFITOAPARAT
by VECTOR-VITA are patent protected and are intended for
the prophylaxis and treatment by inhalation of air, saturated with vapors of ethereal oils and other liquid medicines.
At the same time, they are a reliable defender in the period
of different epidemics and very effective in prophylaxis and
treatment in the case of non-infectious diseases for teachers,
smokers, singers, and for those working in harmful conditions - welders, miners, chemists, glass blowers, and other
professions. These devices can be used individually and in
groups.
The device AEROFITO can be installed in living rooms,
schools, kindergartens, medical institutions, bars, cafes,
banks, offices, hairdressers, industrial spaces, military barracks, student dormitories and other crowded places. VECTOR-VITA devices are a wonderful tool in the prophylaxis
and treatment of various conditions with a splendid therapeutic effect.
Warranty term - 24 months.
Exploitation term - unlimited.
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VITAPHARM-COM S.R.L.
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Activitatea companiei moldo-americană ÎM „Vitapharm –
Com” reprezintă producerea preparatelor medicinale moderne şi suplementelor alimentare. A lansat pe piaţa farmaceutică peste 60 de preparate, unele din ele fiind preparate
unicale elaborate de către specialiştii companiei, altele reprezintă generice de înaltă calitate. Compania este prezentă în întregime pe piaţa farmaceutică a RM, şi activ dezvoltă
exportul.
În 2009 și 2011, compania „Vitapharm-Com” a fost distinsă
cu premii mari pentru calitate:
“Century International Gold quality Award”, Geneva, Aprilie
2009
“International award for excellence and business prestige”,
New York, Mai 2011
În mai 2018 compania a fost distinsă cu premiul mare Mercuriul de Aur în concursul “Marca comercială a anului 2017.

The activity of the Moldovan-American company Vitapharm-Com is focused on the manufacture of modern medicines and food supplements of highest quality.
Presently, Vitapharm-Com releases in the market over 60
products, part of them are originally developed by our specialists, the others are high quality generics. The company
fully covers the Moldovan pharmaceutical market and carries
out successful export activities.
In 2009 and 2011 Vitapharm-Com was awarded a number of
prizes for high quality: “Century International Gold Quality
Award”, Geneve, April 2009; “International award for excellence and business prestige”, New York, May 2011.
In May 2018, Vitapharm-Com has been awarded the title
“Gold Mercury” in the framework of the contest “Trade Mark
of the Year 2017”.

MD 2009, Republica Moldova, Chișinău, str. Sfatul Țării 1 nr. 2,
Fax: +373 22 238147
Gsm: 37368628636
Email: vivimedplus@gmail.com
Site: www.vivimedplus.md

VIVIMED PLUS S.R.L.
Compania VIVIMED PLUS SRL – distribuitor de echipamente și consumabile în domeniul stomatologiei moderne. Ne
orientăm, în mod special, spre stomatologia digitală și venim cu următoarele produse noi:
- Scanner intraoral 3Shape TRIOS - noua generație de amprente digitale dentare.
- Scaner laborator 3Shape - scanarea amprentelor dentare
din mai multe unghiuri.
- 3Shape Implant Studio pentru planificarea implantului
protetic și pentru ghidarea chirurgicală
- Imprimantă 3D Moonray S - fără fir, care oferă o precizie
excelentă, o durată scurtă de timp și o viteză maximă de
stocare
- Gamă completă pentru imagistică dentară NewTom de
la corporația CEFLA, Italia. Oferă posibilități de diagnostic
imagistic dentar cu radiație minimală și calități excepționale.
Echipa VIVIMED PLUS se dedică unui serviciu cât mai bun
prestat clienților săi – medici stomatologi și tehnicieni dentari. Succesul înregistrat de-a lungul timpului, dar și multe
provocări ne determină să credem în continuare, că motto-ul nostru PERFORMAȚĂ ÎN DISTRIBUȚIE este și va fi mereu actual.
The company VIVIMED PLUS SRL is distributor of equipment and consumables in the field of modern dentistry.
We focus especially on digital dentistry and we offer the
following new products:
- 3Shape TRIOS intraoral scanner - the new generation of
dental prints.
- 3Shape lab scanner - multi-angle dental print scanning.
- 3Shape Implant Studio for prosthetic implant planning and surgical guidance
- 3D Moonray S- wireless printer that ensures excellent accuracy, short time and maximum storage speed
- Complete range for NewTom dental imaging from CEFLA, Italy. It offers dental imaging possibilities with minimal radiation
and exceptional qualities.
The VIVIMED PLUS team is dedicated to providing the best services for their clients – dentists and dental technicians. The success that has been obtained over time, but also many challenges, make us continue to believe that our motto “PERFORMANCE
IN DISTRIBUTION” is and always will be important.
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Str. Tighina, 37, of.2.
MD-2001, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 26-03-88
E-mail: office@vitapharm.md
www.vitapharm
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str. București 13/1,
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
Phone: +373 22 22 65 22
Fax: +373 22 20 71 75
e-mail: dentalmarketmd@yahoo.com
web-site: www.dentalmarket.md

VIVODENT S.R.L.

Moldova, Chisinau, Bd. D. Cantemir 14, MD-2001
Salon Auto:
Tel. +373 22 578 930
Fax. +373 22 578 942
E-mail: Volvo@daac-hermes.md
Facebook Volvo: Volvo Cars Moldova

Service:
Tel. +373 22 022 888
Fax.+373 22 578 936
E-mail: Volvoservice@daac-hermes.md
Facebook Service Volvo: Volvo Authorised Service
Moldova

VOLVO / DAAC-HERMES

Dentalmarket is one of the most important distributors of
dental materials and equipment in Moldova. We are direct importers of the most prestigious brands: Alpha Bio,
DMG-Dental, Vertex, Shera Dental, Owandy, Itena, techno-Gaz, AmannGirbach, Mectron, Sic Implant, Oro Clean etc.
Together with our suppliers we are doing oiur best to ensure
that our clients enjoy the best offers and innovative products,
of the best quality at the best price.

Compania „DAAC-Hermes”- Importator oficial al automobilelor VOLVO în Republica Moldova.
Volvo în Moldova vă oferă întregul spectru de servicii de calitate la vânzarea şi deservirea automobilelor: cumpărarea
în lizing sau în rate, deservire pe garanţie şi post-garanţie,
schimbul automobilului conform sistemului TRADE IN etc.
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Dentalmarket este unul dintre cei mai importanți distribuitori
de materiale și echipamente stomatologice din Republica
Moldova. Suntem importatori direcți ai celor mai prestigioase branduri: Alpha Bio, DMG-Dental, Vertex, Shera Dental,
Owandy, Itena, tecno-Gaz, AmannGirbach, Mectron, Sic Implant, Oro Clean etc. Împreună cu furnizorii noștri avem grijă
să beneficiați de cele mai avantajoase oferte și de produse
inovaționale, de cea mai bună calitate la cel mai bun preț.
DAAC-Hermes is the official importer of VOLVO cars in the
Republic of Moldova.
Volvo in Moldova offers you the full spectrum of quality services when selling and servicing cars: buying in leasing or
installments, warranty and post-warranty servicing, changing
the car through the TRADE IN system.
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AGENȚIA NAŢIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
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AGENȚIA NAŢIONALĂ pentru SĂNĂTATE PUBLICĂ este o
instituţie de performanţă a sistemului de sănătate a ţării, cu
un potenţial uman şi logistic conform rigorilor contemporane şi funcţiilor de profil pentru asigurarea bunăstării sanitaro-epidemiologice în ţară. Principalele funcţii: elaborarea,
monitorizarea şi implementarea politicilor şi programelor de
sănătate publică, a cadrului legislativ, normativ şi metodic, de
supraveghere şi evaluare a sănătăţii populaţiei; iniţierea, susţinerea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice şi de transfer tehnologic în domeniul sănătăţii publice; reglementarea sanitară
a factorilor chimici, fizici, biologici şi radioactivi din mediul
ocupaţional cu acţiune nocivă şi nefavorabilă asupra sănătăţii
etc.

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

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

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

ȘCOALA DE MANAGEMENT
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

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

The School of Public Health Management (SPSM) is a didactic and scientific unit, which works alongside the SUMPh
“Nicolae Testemitanu”.
The main directions of activity of the SPSM are:
training in public health
scientific research in the field of public health
provision of public health consultancy services
conducting epidemiological studies, sociological surveys
and other forms of public health assessments.
The main purpose of the public institution is training, research and provide services in the field of public health and
healthcare management in the Republic of Moldova.
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IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT

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

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

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

INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI
NEUROCHIRURGIE

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

The Institute of Neurology and Neurosurgery (INN) is a curative - prophylactic specialized institution, providing skilled
diagnosis and treatment for both outpatient and inpatient patients with diseases of the nervous system. INN represents the
scientific basis for research work, development and practical
implementation of the latest achievements in the field. It is the
only institution in Moldova specialized in neurology and neurosurgery treatment, combining treatment and research work.
The Institute of Neurology and Neurosurgery is empowered
to prepare scientific staff through doctoral / postdoctoral
studies in neurology and neurosurgery specialty.
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str. Burebista, 93 MD-2062 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 52-36-61 Fax : +373 22/ 52-11-71
E-mail : mamsicop@gmail.com
URL : www.mama-copilul.md

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

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