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Stimați organizatori, participanți și oaspeți
ai expoziției!

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în calitate de organ central de 
specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în 
domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, este principalul promotor al no-
ilor tehnologii în domeniul agricol prin susținerea și promovarea soluțiile inovatoare ce 
sporesc competitivitatea în sector.

Tradițional ministerul participă la fiecare ediție a expoziției internaționale specializată 
MOLDAGROTECH pentru a confirma că asemenea evenimente sunt o platformă extraor-
dinară de comunicare, de schimb de experiență și o oportunitate de promovare.  

Totodată, expoziția reunește producători de mașini și utilaje, tractoare și combine, siste-
me de alimentare cu apă și de irigare inovatoare și moderne pentru agricultură, echipa-
mente pentru industria alimentară, utilaj tehnologic, piese de schimb și de completare, 
mijloace, de protecție a plantelor și îngrășăminte. Astfel, evenimentul facilitează interac-
țiunea dintre beneficiari și producători și modelează cererea și oferta.
Î
n același context, ministerul are misiunea de a analiza situația și provocările din dome-
niile vizate și de a elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor și 
actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului ce urmează să ofere 
soluții optime în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, asigurând cel 
mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

Ion PERJU, 
Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului al Republicii Moldova

Ion PERJU,
Ministru al Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului al 
Republicii Moldova

Dear organizers, participants and guests
of the exhibition!

The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment as a central spe-
cialized body of public administration that ensures the implementation of government 
policy in the field of agriculture, regional development and environment, is the main 
promoter of new technologies in the agriculture by supporting and advancing innova-
tive solutions that increase competitiveness in the sector. 

Traditionally, the Ministry participates in each edition of the International specialized 
exhibition MOLDAGROTECH to confirm that such events are an extraordinary platform 
for communication, exchange of experience and an opportunity for promotion.

At the same time, the exhibition brings together manufacturers of equipment and ma-
chinery, tractors and combines, innovative and modern water supply and irrigation sys-
tems for agriculture, equipment for the food industry, technological equipment, spare 
parts and accessories, plant protection products and fertilizers. Thus, the event facilitates 
the interaction between beneficiaries and manufacturers and shapes the demand and 
the offer.

In the same context, the Ministry has the mission to analyse the situation and the chal-
lenges in the areas concerned and to elaborate effective public policies, to monitor the 
quality of policies and normative acts and to propose justified interventions of the state 
that will offer optimal solutions in the field of agriculture, regional and environmental 
development, ensuring the best ratio of expected results and the planned costs.

ION PERJU
Minister of Agriculture, Regional Development 
and Environment



Stimaţi reprezentanţi ai sectorului agroindustrial, 

Sunt nespus de bucuroasă să vă salut la inaugurarea Expoziţiei internaţionale specia-
lizate “Moldagrotech” spring. 
Cu adevărat vestitoare a primăverii, expoziţia vine în sprijinul agricultorilor cu diver-
se modele de tehnică, utilaje, fertilizanţi, material săditor, toate aliniate parcă pentru 
startul lucrărilor agricole. Ofertă bogată, interesul sporit din partea specialiștilor și  
gospodăriilor agricole, participarea internaţională impresionantă denotă o prestaţie 
de succes, care inspiră optimism și încredere într-un an mai bun, în pofida unor factori 
nefavorabili, inclusiv climatici, cu care ne confruntăm actualmente.
Expoziţia este tocmai instrumentul care contribuie la identificarea soluţiilor datorită 
oportunităţilor unice, precum promovarea produselor și imaginii, penetrarea noilor 
pieţe, stabilirea contactelor de afaceri. Expoziţia reprezintă un bun prilej de întîlni-
re pentru toţi cei angajaţi în sfera agrobusinesului, fiind o platformă eficientă de co-
municare, un cadru propice schimbului de experienţe, școlarizării în materii și teh-
nologii noi, punctării perspectivelor de dezvoltare. Numeroasele discuţii, consultaţii 
ale specialiștilor, seminare, mese rotunde, conferinţe și alte activităţi sunt utile prin 
abordarea temelor arzătoare. Un eveniment așteptat este Ziua tineretului studios 
„Agrogeneraţia”, care antrenează în dezbateri tineri specialiști, precum și studenţi ai 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Încă un eveniment important este concursul 
tradiţional „Util pentru Moldova” cu menirea de a stimula dezvoltarea ramurii. 
Cea mai mare în Moldova expoziţie de tehnică, produse și tehnologii pentru com-
plexul agroindustrial “Moldagrotech” a ajuns, graţie periodicităţii bianuale, la ediţia a 
XXXVIII-a. E de remarcat că, și ediţia de primăvară, și cea din toamnă exercită efecte 
benefice pentru sector. Eficienţa înaltă, oferta bogată, activităţile de afaceri utile și alţi 
indicatori de calitate plasează „MOLDAGROTECH” în evenimentele de top din regiune, 
fapt confirmat de agrearea expoziţiei de către prestigioase asociaţii expoziţionale in-
ternaţionale, precum UFI și EURASCO. 
C.I.E. „Moldexpo” S.A. aduce mulţumiri tuturor celor care participă la făurirea acestui 
eveniment complex și de o rezonanţă deosebită, în special  Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, precum și tuturor partenerilor și expozanţilor.
Nu-mi rămîne decît să urez mult succes tuturor și să ne revedem la ediţiile viitoare!

Irina Ghilfanova,
Director general interimar
C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Irina Ghilfanova,
Director general interimar 
al C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Dear representatives of the agri-industrial sector,

I am very happy to greet you at the opening of the International specialized exhibi-
tion Moldagrotech (spring). A real messenger of the spring, the exhibition supports 
farmers with various models of equipment, machinery, fertilizers, planting material, 
all lined up to start the work in fields. Rich offer, increased interest from agricultural 
specialists and farming households, impressive international participation are marks 
of a successful performance, which inspires optimism and confidence in a better year, 
despite some unfavourable factors, including climatic, which we are currently facing.
The exhibition is precisely the instrument that contributes to the identification of 
solutions due to unique opportunities, such as promoting products and image, pen-
etrating new markets, establishing business contacts. The exhibition represents a 
good opportunity for all those engaged in the field of agri-business, being an efficient 
communication platform, a framework conducive to the exchange of experiences, to 
schooling in new subjects and technologies, to scoring development perspectives. 
The numerous discussions, consultations of specialists, seminars, round tables, con-
ferences and other activities are useful in addressing the burning issues. An expected 
event is the Students Day “Agrogeneration”, which involves young specialists, as well 
as students of the State Agrarian University of Moldova. Another important event is 
the traditional contest “Useful for Moldova” whose aim is to stimulate the develop-
ment of the branch.
The biggest in Moldova exhibition of equipment, products and technologies for the 
agro-industrial sector Moldagrotech reached, thanks to the biannual periodicity, the 
38th edition. It is worth noting that both the spring and autumn editions have bene-
ficial effects for the sector. High efficiency, rich supply, useful business activities and 
other quality indicators place MOLDAGROTECH among the top events in the region, 
a fact confirmed by the support of the exhibition by prestigious international exhibi-
tion associations, such as UFI and EURASCO.
IEC Moldexpo SA expresses gratitude to all who participate in the making of this com-
plex event of a special resonance, especially to the Ministry of Agriculture and Food 
Industry, as well as to all partners and exhibitors.
I wish everyone success and hope to see you again at future editions of the exhibition!

Irina Ghilfanova, 
Acting General Director 
IEC Moldexpo  SA







2020FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAMFAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM

February 27 - March 1

BEAUTY
www.beauty.moldexpo.md

xpoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie şi 
echipamente pentru industria frumuseţii, ediţia a XXIII-a
XXIII-я  Международная специализированная выставка косметики, 
парфюмерии и оборудования для индустрии красоты
23rd International specialized exhibition of cosmetics, perfumery and 
equipment for the beauty industry

March 11 – 14

MOLDAGROTECH (SPRING)
www.moldagrotech2.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente  şi 
tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVIII-a
XXXVIII-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
38th International specialized exhibition of equipment and 
technologies for the agro-industrial sector

March 25 – 28

MOLDCONSTRUCT
www.moldconstruct.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi 
materiale pentru construcţii, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка строительных 
технологий, оборудования, инструментов и материалов
25th  International specialized exhibition of technologies, equipment, 
tools and materials for construction 

March 25 – 28

MOLDENERGY
www.moldenergy.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a 
energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de 
condiţionare a aerului, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка 
энергосберегающих технологий, систем отопления, газоснабжения и 
кондиционирования воздуха
24th International specialized exhibition of power-saving technologies, 
thermal installations, gas-supply, heating and air conditioning systems

February 13–16

TOURISM. LEISURE. HOTELS
www.tourism.moldexpo.md
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, 
ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка туризма, 
отдыха и гостиниц
25th International specialized exhibition of tourism, leisure and hotels

May 14 – 17

FOOD TECHNOLOGY
www.food-technology.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru 
industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXVII-a
XXVII-я Международная специализированная выставка оборудования и 
технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности
27th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the food processing industry

May 14 – 17

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

Expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, tehnologii  şi 
utilaje pentru producerea acestora, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка тары и 
упаковки, материалов и оборудования для их производства
25th International specialized exhibition of packaging, packing materials 
and equipment for their production

May 30 - June 1 

KID'S EXPO
www.kids.moldexpo.md

Expoziţie-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru copii şi 
viitoarele mame, ediţia a X-a
X-я Международная выставка-фестиваль товаров и услуг для детей и 
будущих мам
10th International exhibition-festival of products and services for 
children and future mothers

April 9 - 12

TÂRGUL de FLORII
www.easter.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Paşti, ediţia a IX-a
IX-я Ярмарка пасхальных подарков
9th Easter Fair

May 14 – 17

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

Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii 
prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVII-a
XXVII-я Международная специализированная выставка 
продовольственных товаров и сырья для их производства
27th International specialized exhibition of foodstuffs and raw materials 
for their production

2020

Târg de articole pentru şcoală, ediţia a VIII-a
VIII-я Ярмарка школьных товаров
8th Fair of school supplies 

August 21 - 31

SCHOOL FAIR 
www.school.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, 
preparate farmaceutice și de stomatologie, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка 
медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии
26th International specialized exhibition of medical equipment, 
pharmaceuticals and stomatology

September 9 – 11

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii 
pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXIX-a
XXXIX-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
39th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the agro-industrial sector

October 14 – 17

MOLDAGROTECH (AUTUMN) 
www.moldagrotech.moldexpo.md

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii 
agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXIII-a
XXIII-я Международная специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел
23rd International specialized exhibition-fair of produce, agricultural 
equipment, technologies and crafts

October 14 – 17

FARMER
www.farmer.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Crăciun, ediţia a XVII-a
XVII-я Ярмарка рождественских подарков
17th Fair of Christmas Gifts

December 19 – 24

CRĂCIUNUL ACASĂ 
www.christmas-fair.moldexpo.md

FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAMFAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM

Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii 
prime pentru industria uşoară, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка товаров, 
оборудования и сырья для легкой промышленности
20th International specialized exhibition of products, equipment 
and raw materials for the light industry

November 5 – 8

FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje, scule, materiale şi 
accesorii pentru fabricarea mobilei, ediţia a XXI-a
XXI-я Международная специализированная выставка мебельной 
продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для 
производства мебели  
21st International specialized exhibition of furniture, equipment, tools, raw 
materials and accessories for furniture manufacture

November 26 - 29

EXPO MOBILA
www.furniture.moldexpo.md
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MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162
Tel: 022 222 786

E-mail: aipa@aipa.gov.md

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI 
PENTRU AGRICULTURĂ (AIPA)

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), este 
responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului Național de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, inclusiv a surselor 
financiare provenite din fondurile UE, alocate spre adminis-
trare să realizeze măsurile de intervenție pentru agricultură, 
astfel contribuind la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele 
rurale. 

AIPA acordă subvenții atât post-investiționale, în avans pen-
tru start-up-uri, dar și subvenții pentru îmbunătățirea nivelului 
de trai și de muncă în mediul rural tuturor producătorilor ce 
contribuie la dezvoltarea agriculturii și mediului rural în con-
cordanță  cu măsurile de sprijin incluse în Regulamentele de 
subvenționare.



www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md
20 21

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

Persoană juridică română, cu sediul și punctul de lucru în 
Judeţul Ilfov, com. Afumaţi. Obiectivul principal de activita-
te este comerţul pe piaţa internă și la export. Ne adresăm 
cu precădere industriei agricole, vânzând produse precum 
arcuri și piese de schimb. Colaborăm cu parteneri selectați, 
astfel că, vom oferi numai produse de înaltă calitate. Dispu-
nem în stoc de o gamă vastă și suntem în măsură să îndepli-
nim cu exactitate cerințele dvs. individuale. 

Romanian legal entity, with headquarters and working point 
in Ilfov county, com. Afumati. The main objective of the ac-
tivity is trade on the domestic market and export. We mainly 
address the agricultural industry, selling products such as 
springs and spare parts. We work with selected partners, so 
we only offer high quality products. We have a wide range of 
stocks and we are able to meet your individual requirements 
with accuracy.

Afumați, șos. București-Urziceni, nr.64 C,
Clădire C5, birou 5, etaj 2, jud. Ilfov  

Phone: +40 740 485 297
Email: info@agroarcspring.ro

www.agroarcspring.ro

AGROARC SPRING IMPEX S.R.L.

str. Andrei Doga 24, bloc 1
MD-2024, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 (22) 40-05-00
Fax: +373 (22) 44-01-19

E-mail: office@agepi.gov.md
URL: www.agepi.gov.md
www.facebook.com/AGEPI/ 

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
(AGEPI)

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republi-
cii Moldova (AGEPI) este o autoritate administrativă centrală 
din subordinea Guvernului,  responsabilă de promovarea și 
realizarea activităților în domeniul protecției juridice a pro-
prietății intelectuale.
Prin intermediul AGEPI vă puteți proteja eficient proprietatea 
intelectuală (PI) pe teritoriul Republicii Moldova:
• Invenții, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, 
mărci de produse și de servicii, desene și modele industriale, 
indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiți-
onale garantate;
• Opere literare, artistice, științifice, programe pentru calcula-
tor, alte obiecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe.
AGEPI eliberează titluri de protecție a obiectelor de PI, in-
formează și oferă consultații juridice ce țin de protecția și 
realizarea drepturilor de PI, editează Buletinul Oficial de Pro-
prietate Intelectuală (BOPI), promovează și popularizează 
proprietatea intelectuală, organizează atestarea mandatari-
lor autorizați, cursuri de instruire și perfecționare a specialiș-
tilor în domeniu, acordă servicii de prediagnoză a PI și alte 
servicii aferente.
Din 2015 este posibilă validarea brevetelor europene pe 
teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Oficiului Euro-
pean de Brevete (OEB). Procedura unică de eliberare a bre-
vetelor europene asigură obținerea printr-o modalitate mai 
simplă și cu mai puține costuri a protecției invențiilor în state-
le membre ale OEB, dar și în statele în extindere și validare, 
inclusiv în Republica Moldova.
Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Mana-
gement al Calității ISO 9001:2015, ceea ce garantează calita-
te în conformitate cu standardele internaționale.

The State Agency on Intellectual Property of the Republic of 
Moldova (AGEPI) is an administrative central authority subor-
dinated to the Government, responsible for promoting and 
implementing activities in the field of legal protection of in-
tellectual property.
Through AGEPI you can effectively protect your intellectual 
property (IP) in the territory of the Republic of Moldova:
• Inventions, plant varieties, topographies of integrated cir-
cuits, product and service trademarks, industrial designs, 
geographical indication, traditional specialties guaranteed, 
appellations of origin;
• Literary, artistic, scientific works, computer programs and 
other objects of copyright and related rights.
AGEPI issues titles of protection for IP objects, informs and 
provides legal consultations relating to the protection and 
enforcement of IP rights, publishes the Official Bulletin of 
Intellectual Property (BOPI), promotes and propagates in-
tellectual property, organizes the attestation of patent attor-
neys, training and development courses for specialists in the 
field, provides IP pre-diagnosis services and other related 
services.
Since 2015, it has been possible to validate European pat-
ents in the Republic of Moldova through European Patent 
Office (EPO). The single procedure for issuing European pat-
ents provides for simpler and more cost-effective protection 
of inventions in the EPO Member States but also in extension 
and validation states, including in the Republic of Moldova.
AGEPI services are provided according to the Quality Man-
agement System ISO 9001:2015, which ensures quality ac-
cording to international standards.
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str. Alexei Mateevici 27 
Chișinău, Republica Moldova 
Tel: +373-696-135-30 
Redacția Agrobiznes: contact@agrobiznes.md 
Departament publicitate: advertise@agrobiznes.md
Departament financiar: finance@agrobiznes.md

AGROBIZNES.MD

Agrobiznes, lansat pe piața media din Republica Moldova în 
2012, a reușit în scurt timp să cucerească inimile publicului, 
devenind sursa principală de informații pentru sectorul agri-
col din țara noastră. 
Conform Google Analytics, în 2019, Agrobiznes a înregistrat 
circa 800.000 de cititori unici și mai mult de 2 milioane de 
vizualizări. 
În paginile site-ului Agrobiznes sunt publicate zilnic de știri, 
interviuri, idei de afaceri, istorii de succes, sfaturi utile și in-
formații de ultimă oră din sectorul agro-industrial din țară și 
peste hotare. Cititorii noștri sunt fermieri și producători agri-
coli, instituții și firme, experți, lideri ai asociațiilor agricole și 
persoane interesate de agricultură.
Agrobiznes este Partener Media al unor evenimente impor-
tante cu tematică agricolă din Moldova și România. Colabo-
răm cu instituții și organizații externe - MAC-P, Livada Moldo-
vei, Donau Soja, LED, UCIP-IFAD, ENPARD, ONVV, Camera 
de Comerț, ODIMM, cu care desfășurăm programe comple-
xe de promovare a agriculturii din țară. Printre partenerii noș-
tri internaționali: Syngenta, Bayer, Adama, Corteva, CASE, 
New Holland, ICL, FMC, BASF, Eurochem etc.

Agrobiznes, launched on the media market of Moldova in 
2012, soon managed to conquer the hearts of the audience, 
becoming the main source of information for the agricultural 
sector in our country.
According to Google Analytics, in 2019, Agrobiznes had 
about 800,000 unique readers and more than 2 million views.
The pages of the Agrobiznes site are daily filled with info: 
interviews, business ideas, success stories, useful tips and lat-
est news from the agro-industrial sector in the country and 
abroad. Our readers are farmers and agricultural producers, 
institutions and companies, experts, leaders of agricultural 
associations and people interested in agriculture.
Agrobiznes is the Media Partner of important agricultur-
al-themed events in Moldova and Romania. We collaborate 
with external institutions and organizations - MAC-P, Livada 
Moldovei, Donau Soja, LED, UCIP-IFAD, ENPARD, ONVV, 
Chamber of Commerce, ODIMM, with which we carry out 
complex programs to promote agriculture in the country. 
Among our international partners: Syngenta, Bayer, Adama, 
Corteva, CASE, New Holland, ICL, FMC, BASF, Eurochem etc.

AGROEXPERT 

Bd. Mircea cel Bătrân 46
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 78 68 26 25 
e-mail: agroexpert.moldova@gmail.com

URL: agroexpert.md

AgroExpert este un portal online despre agricultura avansată
în Republica Moldova, în Europa, în lume. Acest flux de știri 
zilnice și săptămânale și longread-uri - publicații de calitate 
despre ce se întâmplă și ce se va întâmpla pe piața regională 
și cea globală de idei, resurse și echipamente pentru pro-
ducția agricolă, precum și materii prime și produse alimen-
tare. Punem accent pe tehnologiile în agricultură durabilă.

AgroExpert este un grup deschis de experți în domeniile: 
mecanizare, agronomie, marketing și jurnalism economic, 
axați pe o evaluare publică, interactivă și obiectivă a tuturor 
aspectelor agriculturii moderne.

Agroexpert este o oportunitate pentru fermieri să obțină in-
formații proaspete și utile, precum și instrucțiuni de aplicare 
a tehnologilor progresiste pe o singură platformă de infor-
mare.

AgroExpert is an online portal about advanced agriculture
in the Republic of Moldova, in Europe, in the world. This is a 
stream of daily news and weekly longrеаds - high-quality pub-
lications about what is happening now and what will happen 
in the future on the regional and global markets of ideas, re-
sources and equipment for agricultural production, as well as 
raw materials and food. The emphasis is on the technologies 
of accurate, resource-and nature-saving, sustainable agricul-
ture.

AgroExpert is an open group of experts in the field of mecha-
nization, agronomy, marketing and economic journalism. They 
are specialists focused on a public, interactive and objective 
assessment of all aspects of modern agriculture.

AgroExpert is an opportunity for a thinking and hard-working 
farmer to get food for thought and instructions for use - on 
one information site.

AGRICULTURA  INTELIGENTA
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str. Calea Basarabiei , 18
MD-2023  CHIŞINĂU,  Republica Moldova
E-mail : office@agrofermotech.md
web: www.agrofermotech.md  
Tel: + 373 22 35 39 93  /  + 373 22 35 40 06
Fax:+ 373 22 27 84 59

AGROFERMOTECH S.R.L.

Compania AGROFERMOTECH, fondată în august 2001, 
dispune de parcare, centrul tehnic de deservire, centrul de 
instruire cu săli de studii dotate cu materiale de profil. AGRO-
FERMOTECH este reprezentant oficial al companiilor KUB-
OTA (Japonia), FORIGO (Italia), ASA-Lift (Danemarca), IRRI-
MEC (Italia). Colaborarea cu aceste mari companii a permis 
comercializarea unei game vaste de utilaj agricol, primele 
poziţii fiind ocupate de tractoare, combine, semănători, plu-
guri, freze, sisteme de irigare, precum și prestarea servicii-
lor de întreţinere în garanţie a tehnicii și servicii de instru-
ire a mecanizatorilor. Genurile principale de activitate sunt 
comercializarea tehnicii agricole, comercializarea pieselor 
de schimb, cauciucurilor, lubrifianților și lichidelor tehnice, 
precum și mentenanța echipamentului agricol. Obiectivul 
principal al companiei este efectuarea serviciilor de calitate 
înaltă. În companie activează echipe mobile, care deservesc 
tehnica agricolă în toate raioanelor din Republica Moldova.

The company AGROFERMOTECH, founded in August 2001, 
disposes of a parking lot, a technical service center, as well as 
of a training center with study rooms, equipped with relevant 
materials. AGROFERMOTECH is the official representative 
of the companies KUBOTA (Japan), FORIGO (Italy), ASA-Lift 
(Denmark), IRRIMEC (Italy). Collaboration with these impor-
tant companies allowed the commercialization of a wide 
range of agricultural equipment, the first positions being oc-
cupied by tractors, combines, seeders, plows, mills, irrigation 
systems, as well as the provision of maintenance services of 
the equipment in the warranty period and training of staff. 
The main types of activity are the commercialization of ag-
ricultural machinery, commercialization of spare parts, tires, 
lubricants and technical fluids, as well as the maintenance 
of agricultural equipment. The main objective of the com-
pany is to provide high quality services. The company oper-
ates mobile teams, which ensure the servicing of agricultural 
equipment in all districts of the Republic of Moldova.

AGROFORŢA - lider național în implementarea soluțiilor inte-
ligente în agricultură, oferă servicii și consultanță fermierilor 
la toate etapele dezvoltării unei plantații eficiente. Suntem o 
echipă de profesioniști în domeniul agricol, care vă propune 
soluţii practice și produse calitative. Conlucrăm cu parteneri 
cu renume international, așa ca: Netafim, Stocker, Helios, 
Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM Tech, Aqua 4D, Bird-X, 
AGRO CS, GRAZIANI Packaging etc. CHELTUIELI MINIME CU 
PROFIT MAXIM ESTE FILOZOFIA ECHIPEI AGROFORŢA.

AGROFORTA is a national leader in the implementation of 
intelligent solutions in agriculture, providing services and 
consulting to farmers at all stages of the development of an 
efficient plantation. We are a team of agricultural profession-
als who offer practical solutions and quality products. We 
work with internationally renowned partners such as Netafim, 
Stocker, Helios, Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM Tech, 
Aqua 4D, Bird-X, AGRO CS, GRAZIANI Packaging etc. MINI-
MUM EXPENSES WITH MAXIMUM PROFIT IS THE PHILOSO-
PHY of AGROFORTA TEAM.

AGROFORŢA-M S.R.L.

MD-4839,strada Calea Orheiului 122,
com.Stăuceni, mun.Chişinău,Republica Moldova

tel. +373 22 105 770,GSM.+373 78 770 770.
email : info@agroforta.md

URL: www.agroforta.md
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Societatea pe acțiuni Agromașina este una dintre principa-
lele întreprinderi producătoare de mașini și utilaje agricole 
pentru întreținerea viilor, livezilor și a multor alte culturi de 
câmp. Prioritate a S.A. Agromașina este dezvoltarea între-
prinderii prin modernizarea, îmbunătățirea calității și cerce-
tarea mașinilor agricole necesare agricultorilor. La momentul 
de față uzina produce mai mult de 50 de modele de mașini și 
alte utilaje agricole, majoritatea făcând parte din utilajul strict 
necesar în agricultură. Mai nou, S.A. Agromașina a realizat 
fabricarea cu succes a platformei etajate pentru recoltarea 
fructelor PPS-3,5.

AGROMAŞINA is one of the most important manufacturers of 
agricultural machinery and equipment for the maintenance 
of vineyards, orchards and field crops. AGROMAŞINA’s pri-
ority is to develop the business by upgrading, improving the 
quality and researching agricultural machinery requested by 
farmers. At present, the plant produces more than 50 mod-
els of machinery and other agricultural equipment, most of 
which are part of the equipment strictly needed in agricul-
ture. More recently, AGROMAŞINA has successfully manu-
factured the flatbed platform for fruit harvesting PPS-3.5!

AGROMAȘINA S.A.

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

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

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

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

str. A. Mateevici 93A
tel.: 373 22 81 92 04

GSM: 373 78 80 01 80
e-mail: pruteanu_s@agromester.md

URL: www.agromester.md

AGROMEȘTER HD S.R.L. Dealer Național
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AGROPIESE TGR GRUP

Agropiese TGR GRUP a fost înființată în 1993, este cea mai 
mare companie de pe piața mașinilor agricole din Moldova. 
De mai bine de 20 de ani, Agropiese TGR oferă fermierilor, 
companiilor de construcții, reparații și companiilor de trans-
port cea mai largă gamă de mașini agricole, piese și compo-
nente pentru toate tipurile de gospodării, precum și soluții 
complete de selectare, ajustare, întreținere și reparație a ma-
șinilor pe toată perorioada de exploatare a acestora.

Agropiese TGR GRUP, founded in 1993, is the largest com-
pany on the market of agricultural machinery in Moldova. 
For over 20 years, Agropiese TGR has been offering farmers, 
building companies, repairers and transport companies the 
widest range of agricultural machinery, parts and compo-
nents for all types of farming households, as well as com-
plete solutions for selection, adjustment, maintenance and 
repair of equipment throughout their operating period.

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

AgroProfi este compania care se dezvoltă activ și care oferă 
producătorilor agricoli din Republica Moldova soluţii eficien-
te pentru activitatea lor de producere, sub formă de utilaje și 
piese de la cei mai renumiţi producători, cum ar fi: Case IH 
(SUA); Maschio Gaspardo (Italia); Vaderstad (Suedia); Grego-
ire Besson (Franța). 
AgroProfi dispune de un asortiment larg de piese de schimb, 
care cuprinde peste 15 000 de unităţi, astfel fiind în stare să 
asigure livrarea acestora în caz de necesitate. Iar specialiștii 
noștri calificaţi sunt pregătiţi să presteze orice asistenţă de or-
din tehnic necesară pentru efectuarea lucrărilor și deservirea 
tehnică a utilajelor.
Compania AgroProfi este gata sa vă vină în întâmpinare și să 
vă ofere, în colaborare cu partenerii noștri financiari, soluţii fi-
nanciare avantajoase pentru procurarea utilajelor tehnice.
“Soluţii eficiente pentru agricultură” reprezintă misiunea Com-
paniei AgroProfi, care constituie fundamentul bunăstării.

AgroProfi is an actively developing company  which offers to 
the agricultural producers of Moldova efficient solutions for 
their activity, providing  equipment and parts from the most 
famous manufacturers, such as: Case IH (USA), Male Gaspar-
do (Italy), Vaderstad (Sweden), Gregoire Besson (France). 
 
AgroProfi has a wide assortment of spare parts, including 
over 15,000 units, thus being able to ensure their delivery in 
case of need. Our qualified specialists are ready to provide 
any technical assistance needed to perform the work and en-
sure the technical service of equipment.
 
AgroProfi is always ready to offer you, in collaboration with 
financial partners, advantageous financial solutions for the 
purchase of required equipment. “Effective solutions for ag-
riculture” is the mission of AgroProfi. 

AGROPROFI

Oficiul central - Stauceni, șos. M2 Chișinău-Soroca, 9 km 
Filiala Nord – mun. Bălți, str. Sorocii 117/2

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

info@agroprofi.md
www.agroprofi.md
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str. Ștefan Vodă, 94/2 or. Vatra
mun. Chisinau

tel. 0 760 10000

AGROSUCCES S.R.L.

Un partener de SUCCES este cheia succesului în orice afa-
cere.
De aceea, compania AgroSucces S.R.L. vine in ajutorul tutu-
ror fermierilor, de la mic la mare, cu: 
• consultanță în domeniul accesării proiectelor ce țin de do-
meniul agriculturii, 
• livrarea utilajului agricol nou al brandului italian Nardi, al 
brandului turcesc Kayzer și altele și al utilajului la mâna a 
doua, 
• asigurare cu piese de schimb atât în perioada de garanție, 
cât și post garanție etc.
Haideți împreună să atingem culmi înalte ale succesului în 
agricultură. 

A SUCCESSFUL partner is the key to success in any business.
That is why the company AgroSucces comes to the support 
of all the farmers, from small to large, with 
• consulting  in the field of access to projects related to ag-
riculture; 
• delivery of new agricultural equipment of the Italian brand 
Nardi, of the Turkish brand Kayzer and others, as well as of 
second hand equipment; 
• provision with spare parts both during the warranty and 
post-warranty periods, etc. 
 Let us reach together the highest peaks of success in agri-
culture.

Agrotrac Prim SRL  is the official dealer of tractors and ag-
ricultural machinery ARMATRAC in Moldova! Agrotrac Prim 
provides a wide range of tractors - from 58 h.p. to 125 h.p. 
in Premium Version! The range of products we supply is 
constantly growing and now includes more than a hundred 
types of different products! Also, Agrotrac Prim offers:
 - 3 years warranty for all ARMATRAC equipment
 - Technical services throughout the entire warranty period 
for FREE
 - Personal approach to each client.

AGROTRAC PRIM S.R.L.

șos. Muncești 300/2
Chișinău, Republica Moldova

Mob.: 079 21 11 44 
Mob.: 079 21 11 55 
Mob.: 078 02 87 90 

web: agrotehnica.md 
e-mail: sergiuarmatrac@gmail.com

             vulcan-service@mail.ru

Compania Agrotrac Prim este dealer oficial al tractoarelor și 
utilajelor agricole ARMATRAC în Moldova! Agrotrac Prim ofe-
ră o gamă largă de tractoare: de la 58 CP până la 125 CP, cu 
dotări de Clasa Premium! Sortimentul produselor noastre este 
în continuă creștere și include acum peste o sută de tipuri de 
produse diferite! De asemenea, Agrotrac Prim SRL oferă:
 - 3 ani de garanție pentru toate echipamentele  ARMATRAC 
- Servicii gratuite de mentenanță pe toată durata garanției
 - Abordare specială a fiecărui client.



www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md
32 33

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

Fondată în 1993, Alex S&E este cel mai mare producător de 
echipamente de cântărire din Moldova. Compania își desfă-
șoară activitatea pe întregul spațiu CSI și se axează pe: 
• producerea de cântare analitice cu spectru larg; 
• fabricarea de cântare de platformă, automobile și vagoane; 
• producerea tuturor tipurilor de dozatoare; 
• modernizarea tuturor tipurilor de cântare din mecanice în 
electronice;
• automatizarea comerțului și HoReCa.
Produsele și serviciile companiei corespund standardelor in-
ternaţionale, fiind certificate corespunzător. 
Compania colaborează cu producători de profil din Olanda, 
Italia, Franţa, Marea Britanie și Israel oferind calitate superioară 
clientului în Moldova. 
Profesionalismul companiei este confirmat prin proiectele rea-
lizate în ramuri ale industriei precum cea metalurgică, de pre-
lucrare a petrolului, a cărnii și laptelui, porţelanului și sticlei etc.
”Alex S&E” implementează tehnologiile viitorului pentru afa-
cerea Dvs., astăzi!

Founded in 1993, Alex S&E is the largest manufacturer of 
weighing equipment in Moldova. The company operates 
throughout the CIS area and focuses on:
• production of analytical scales with a broad spectrum;
• manufacture of platform, cars and wagons scales;
• production of all types of dispensers;
• modernization of all types of scales - from mechanical to 
electronic;
• trade and HoReCa automation .
The  products and services of the company comply with in-
ternational standards and are certified accordingly.The com-
pany collaborates with high profile manufacturers from the 
Netherlands, Italy, France, the UK and Israel, offering superior 
quality to clients in Moldova.The professionalism of the com-
pany is confirmed by the projects carried out in branches of 
industry such as metallurgy, oil processing, meat and milk 
processing, porcelain and glass, etc.
Alex S&E implements the technologies of the future for your 
business today!

ALEX S&E S.R.L.

Adresa: MD-2005 Chișinău, 
str. Ion Pruncul, 4/1
Tel. +373 22 244 572
E-mail: office@alex-se.com
Website: www.alex-se.com

or. Codru, str. Sf. Dumitru, 28, 
mun. Chișinău 
Tel.079288999

E-mail: marin-lisi@mail.ru

APITERA-LISÎ G.Ț.

Miere de albini. Produse derivate. 

Bees honey. Derivative products.
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APROCOMTEH S.R.L.    /    AGROMOTOR

SEMĂNĂTOAREA AMAZONE CIRRUS

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

AMAZONE CIRRUS SEEDERS

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

F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.
МD-6826, s. Sociteni, șos. Hâncești, 35
r-nul Ialoveni, Republica Moldova
Mob.:  069 150 696; 062 162 505
tel./fax: 022 555400
www.agromotor.md
https: \\www.facebook.com\Aprocomteh\

ATC-Agrotehcomert, dealer oficial Rostselmash în Moldova, 
oferă cea mai largă gamă de combine de pe piaţa autohtonă, 
cu obiectivul de a asigura orice gospodărie cu combina po-
trivită. Începând cu modelele compacte și extrem de mane-
vrabile Nova, concepute pentru suprafeţe mici și medii (până 
la 800 ha), și până la modelele de tip rotor Torum, capabile 
să recolteze în sezon peste 2000 ha de diverse culturi, fiecare 
fermier își poate găsi aici combina perfectă. De asemenea, re-
cent a fost adus pe piaţă tractorul articulat RSM 2375, de 380 
c.p., creat pentru suprafeţe mari și condiţii dificile de lucru, 
care, datorită combinaţiei armonioase ale parametrilor vitali, 
practic nu are concurenţi pe segmentele preţuri și calitate.
Pe lângă brandul Rostselmash, ATC Agrotehcomert este de-
aler oficial al unor astfel de companii cunoscute ca Agrex și 
Sitrex (Italia), Jympa (Spania), Quivogne (Franţa), Celmak, 
GunGör și Hattat (Turcia) și multe altele, oferind cel mai larg 
spectru de tehnică agricolă din ţară.

ATC-Agrotehcomert, the official Rostselmash dealer in 
Moldova, offers the best choice of combine harvesters on 
the national market, with the goal to ensure every farming 
household with the most suitable combine. From the com-
pact and extremely mobile Nova models, ideally suited for 
small to medium surfaces (up to 800 ha) up to the rotary 
Torum series, capable of harvesting more than 2000 ha of 
different crops per season, every farmer can find his perfect 
combine here. Apart from the combine series, a new pow-
erful articulated tractor has been made available, the RSM 
2375, boasting 380 HP, created for vast surfaces and difficult 
working conditions. The balanced combination of different 
vital performance characteristics and structural parameters 
make this model peerless within its price and quality range.
Apart from the Rostselmash brand, ATC-Agrotehcomert is 
also the official dealer of such well-known brands as Agrex, 
Sitrex (Italy), Jympa (Spain), Celmak, GunGör and Hattat (Tur-
key), Quivogne (France) and others, assuring the vastest ag-
ricultural machinery choice in the country.

ATC-AGROTEHCOMERŢ S.A.

str. Nicolae Milescu-Spătaru, 33  MD-3401 Hânceşti, Republica Moldova 
tel. : +373 269/ 22-0-93 fax : +373 269/ 22-0-93 

GSM: +373 78/ 30-01-02 (departament vânzări combine) 
GSM: +373 78/ 30-01-03 (department vânzări utilaje) 

GSM: +373 78/ 30-01-39 (departament vânzări tractoare) 
e-mail: info@agrotehcomert.md
URL : www.md.rostselmash.com
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AUTOSPACE S.R.L.

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: btestco@mail.ru
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BATSTRACTOR S.R.L.

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

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

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

BENNO MATERIALS, SRL.- producător de agrofibre, textile 
(spunbond) nețesite, bariere de vânt, geotextile, cearșafuri 
de unică folosință (pentru sectorul medical) și alte materiale 
nețesute. Compania este situată în Republica Moldova, fiind 
fondată în 2018.
Personalul calificat și echipamentele moderne de înaltă teh-
nologie ne permit să oferim pe piață o gamă largă de produse 
finite din materiale nețesute de înaltă calitate. „BENNO mate-
rials” utilizează cele mai bune materii prime de la producători 
mondiali de top din domeniu.
Materiale agricole de acoperire:
Agrofibra BENNO agro, cu stabilizator ultraviolet, este o țe-
sătură din polipropilenă ecologică, protejează plantele de: 
îngheț, minimizează contactul plantelor cu dăunători și păsări. 
Creând un microclimat favorabil pentru plante, agrofibra asi-
gură obținerea roadei timpurii, crește productivitatea culturi-
lor.

BENNO MATERIALS, SRL.- manufacturer of agrofibre, 
non-woven (spunbond) textile, wind barriers, geotextile, dis-
posable sheets and other spunbond materials. The company 
is located in the Republic of Moldova and was founded in 
2018. 
Qualified staff and modern high-tech equipment allow us to 
provide the market with a wide range of finished products 
- non-woven materials of high quality. “BENNO materials” 
uses the best raw materials from leading manufacturers in 
their production.
Agricultural covering materials:
BENNO agro agrofibre with an ultraviolet stabilizer is a cov-
ering eco-friendly polypropylene fabric that protects plants 
from frost, minimizes plant contact with pests and birds. 
Creating a micro-climate favorable for plants, the agrofibre 
provides earlier flowering and ripening, but also increases 
productivity.

BENNO MATERIALS S.R.L.

MD-3701, str. Orheiului 3, 
or.Straseni, Republica Moldova.

+373 (68) 7-3333-7
bennomaterials@gmail.com

www.bennomaterials.com

BENNO
agro

BENNO
materials
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BRUNNTHALLER-CS S.R.O.

Compania BRUNNTHALLER” propune echipamente de ca-
litate pentru ferme. Acestea reprezintă un sistem testat de 
secțiuni de grajd. Această tehnologie este potrivită atât pen-
tru grajdurile noi, cât și pentru cele în reconstrucţie, fapt de-
osebit de important pentru sectorul zootehnic din Moldova. 
Secţiunile de grajd (boxele) pot fi simple și duble. Construc-
ţia secţiunilor permite libertate în mișcare și spațiu confor-
tabil de odihnă pentru vaci. Dimensiunile, de regulă, sunt 
standard: lățimea de la 1,10 m până la 1,20 m, lungimea de 
la 1,80 m până la 2,40 m. Arcurile de separare sunt confecţi-
onate din țevi de plastic cu diametrul de 60 mm. Fixatoarele 
și coloanele sunt executate din metal galvanizat.

BRUNNTHALLER offers quality farm equipment - tested sys-
tem of stable sections. This technology is suitable for both 
new and reconstructed stables, which is particularly impor-
tant for the livestock sector in Moldova. The sections (box-
es) are in simple and double variants. The construction of 
the sections allows freedom of movement and comfortable 
resting space for cows. Dimensions are, as a rule, standard: 
width from 1.10 m to 1.20 m, length from 1.80 m to 2.40 m. 
Separation arcs are made of plastic pipes with a diameter 
of 60 mm. Fasteners and columns are made of galvanized 
metal.

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

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

Distribuitor Oficial Gazpromneft  si  G-Energy in Republica 
Moldova
Oferim: uleiuri de motor: sintetic, semisintetic, mineral, de 
transmisie, ulei hidraulic, ulei pentru reductor, lichid de frână; 
lubrifianți: litol-24, solidol, gris, ciatim. Compania Gazprom-
Neft-SM  este specializată în producerea uleiurilor și lubrifi-
anților tehnici. Uleiurile corespund certificărilor: API CJ-4*/
SN, MB 228.51, VOLVO VDS-4, Cummins CES 20081/ 78/ 77. 
MAN M3575…

Gazpromneft and G-Energy Official Distributor in the Repub-
lic of Moldova
We offer: motor oils: synthetic, semi-synthetic, mineral, trans-
mission, hydraulic oil, gearbox oil, brake fluid; lubricants: 
litol-24, solidol, gray, ciatim. GazpromNeft-SM company 
specializes in the production of oils and technical lubricants. 
The oils correspond to the certifications: API CJ-4*/SN, MB 
228.51, VOLVO VDS-4, Cummins CES 20081/78 / 77. MAN 
M3575…

CALBOR GRUP  SRL

str. Pietrăriei 1/2 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova 
www.lubrifiant.md 

Tel.: +373 22/ 782-782      Fax: +373 22/ 782-786
 GSM : +373 60/ 440-701

E-mail: calborgrup@gmail.com
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CARVIDON SERVICE este una dintre cele mai importante 
companii din Republica Moldova în domeniul implementării 
tehnologiilor avansate în agricultură, livrărilor de echipamen-
te agricole. Compania vinde piese de schimb pentru mașini 
și unități agricole și asigură servicii post-vânzare pentru echi-
pamente agricole. Munca bine coordonată a echipei, efici-
ența și calitatea informațiilor furnizate, luarea în considerare 
a intereselor clienților, înțelegerea și satisfacerea necesități-
lor acestora, deschiderea spre inovații - toate acestea permit 
clienților companiei noastre să facă alegerea potrivită și să 
obțină cea mai mare rentabilitate atunci când optează pentru 
o anumită tehnologie.

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

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

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

CASAAUTO S.R.L.

Rețeaua de centre de anvelope CASAAUTO  este una dintre 
cele mai mari companii de anvelope din Moldova care vinde 
anvelope de vară și de iarnă, jante, accesorii auto și uleiuri.
Suntem dealerii mărcilor de renume mondial Roadstone, 
Hankook, Nexen Tire, Continental, Gislaved, la cele mai bune 
prețuri din Moldova. Depozitele noastre sunt situate pe în-
treg teritoriul Moldovei. Avem în stoc roți de toate dimensiu-
nile. Vindem roți de iarnă și de vară în credit.

CASAUTO is one of the largest tire companies in Moldova, 
selling summer and winter tires, rims, car accessories and 
oils.
We are the dealers of world-famous brands Roadstone, 
Hankook, Nexen Tire, Continental, Gislaved at the best pric-
es in Moldova. Our warehouses are located all over Moldova. 
We have wheels of all sizes in stock. We sell winter and sum-
mer wheels in credit.

Calea Orheiului 112,
Chișinău, Republica Moldova

GSM: + 0688 18 881  
Web-site: www.4roti.md
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CENTRUL DAR  / I.I CHIVIRIGA VITALIE

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

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

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

Din 2006, Comsales Grup vă pune la dispoziție o gamă com-
pletă de produse și servicii în construcția și proiectarea obiec-
telor industriale și agroindustriale. Dat fiind faptul că dispu-
nem de un spațiu de producere de peste 2000m2, putem 
manevra lucrări de complexitate tehnică colosală, ceea ce ne 
apropie de cerințele și preferințele fiecăruia dintre voi, oricare 
ar fi acestea. 
Pentru agricultori propunem construcția și proiectarea:
- depozitelor frigorifice;
- depozitelor pentru cereale și tehnică agricolă;
- fabricilor de producere și procesare;
- fermelor pentru animale.
Comsales Grup - Soluții sigure în construcții!

Since 2006, Comsales Grup offers a complete range of prod-
ucts and services in the construction and design of industri-
al and agro-industrial objects. Given the fact that we have a 
production area of over 2000m2, we can handle works of 
colossal technical complexity, which brings us closer to the 
requirements and preferences of each one of our clients. 
 
For farmers we propose the construction and design of:
- cold stores;
- storage facilities for cereals and agricultural equipment;
- manufacturing and processing plants;
- animal farms.
 
Comsales Grup - We provide safe solutions in construction!

COMSALES GRUP S.R.L.

str. Meșterul Manole, 5A
e-mail: info@comsales.md

web: www.comsales.md
tel: 22 88 55 17

GSM: 068 68 07 87
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CONAGROMAȘ S.R.L.

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

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

șos. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 50 33 60
GSM: +373 60 960 800
e-mail: a.novatchi@gmail.com 
URL: www.lovol.md

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

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.37
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

URL: www.angar.md
GSM:  +373-60/ 40-80-40
GSM:  +373-60/ 850-555

E-mail: info@angar.md

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

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

str. Ștefan cel Mare, 1, satul Bulboaca,
MD-6512 raionul Anenii Noi,
 Republica Moldova
tel.: +373 265 939 88 
fax: +373 265 47 828 

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

GRAPA ROTATIVĂ BR-6
În acest an firma DARMETFER prezintă un utilaj inovativ: Gra-
pa Rotativă BR-6. Grapa rotativă este folosită pentru lucrarea 
solului până și după răsărirea culturilor păioase, prășitoare 
și culturilor tehnice. Destinația principală a grapelor este de 
a lucra superficial solul, la adâncimi variabile, prin afânarea 
terenului, spargerea bulgărilor, micronivelărea suprafeței 
terenului, spargerea crustei solului, astfel asigurând aerarea 
sistemului radicular al plantei și distrugerea buruienilor mici. 
Grapele se mai folosesc pentru graparea semănăturilor, a pa-
jiștilor, pentru îngroparea în sol a semințelor mici și a îngră-
șămintelor. 
Cerințele agrotehnice impuse grapelor rotative sunt:
- mărunțirea solului în mod uniform, la adîncimea de 3-5 cm, 

fără a vătăma plantele și asigurarea distrugerii totale a buru-
ienilor mici și a celor în curs de răsărire;
- asigurarea afânării solului.

Viteza de lucru de 12-15 km/h în combinație cu lățimea de 
lucru de 6 m asigură efectuarea lucrării pe suprafețe de până 
la 100 ha\zi.
Utilajul poate fi folosit atât la cultivație totală, cât și la prelucra-
rea solului pe rânduri, poziționarea organelor de lucru fiind 
reglabilă.
Fiecare organ activ este compus din picior dotat cu sistem de 
arcuri și două discuri cu dinți.

Dealer oficial al brandurilor Fendt și Valtra din concernul 
AGCO, DiazTech este partenerul de încredere al agricultorilor. 
Tehnologii de ultimă generație, personal calificat, portofoliu 
vast de produse de la lideri mondiali în producerea de utilaje 
agricole, așa ca „Manitou”, „Lemken”, „Kockerling”, „Geringoff”, 
„Great Plains”, „MaterMacc”, „MoroAratri”, „Bargam”, „Dal- Bo”, 
„TMC Cancela”, „FMG”, „Sortimo”, „Trimble”, toate puse la dis-
poziția fermierilor pentru creșterea profitabilității afacerii.
„DiazTech” : Tehnologii avansate - posibilităţi nelimitate!

Official dealer of Fendt and Valtra brands, part of AGCO corpo-
ration, DiazTech is the farmers’ trusted partner. Advanced teh-
nologies, qualified staff, a good range of products from world 
leaders in the production of agricultural equipment and ma-
chinery, such as Manitou, Lemken, Kockerling, Geringoff, Great 
Plains, MaterMacc, MoroAratri, Bargam, Dal-Bo, TMC Cancela, 
FMG, Sortimo, Trimble. All this equipment is available for every 
farmer to help them increase the profitability of their bussines. 
DiazTech : Advanced Technologies – Unlimited Possibilities!

DIAZTECH S.R.L.

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

tel:+373 3000 1003
GSM: + 373 69 62 12 28

e-mail: diana.mamei@diaztech.md
 www.diaztech.md
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mun. Chișinău, șos. Hâncești 38B
dominusoleum@gmail.com
Moldova

DOMINUS OLEUM S.R.L.

Dominus Oleum are o experiență vastă în înmulțirea, culti-
varea și procesarea plantelor pentru producerea uleiurilor 
eterice. 
Domenii de activitate:
- consultări cu privire la cultivarea plantelor medicinale și a 
uleiurilor eterice;
- vânzarea  semințelor și a materialului de înmulțire, obținut 
pe terenurile autorizate pentru cultivarea lavandei, mușețe-
lului etc.;
- producerea și prelucrarea uleiurilor eterice și a extractelor;
- servicii de proiectare și îmbunătățire a echipamentelor pen-
tru prelucrarea uleiurilor eterice.

Dominus Oleum has extensive experience in plant breeding, 
cultivating and processing for the production of ethereal oils.
Fields of activity:
- consultations on the cultivation of medicinal plants and of 
ethereal oils;
- marketing seeds and propagating material, obtained on 
the land authorized for cultivation of lavender, chamomile, 
etc.;
- production and processing of ethereal oils and extracts;
- services in design and improvement of equipment for the 
processing of ethereal oils.

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

The company has been active on the Moldovan market since 
2003. We offer to agricultural producers drum spraying ma-
chines for surfaces of 3-100 ha, with pivot and linear systems; 
irrigation pumps with tractor aggregation, diesel and electric 
pumps, pipes, hydrants, accessories for irrigation systems, 
equipment for biogas systems, separators for organic fer-
tilizer production, pumps, mixers, animal husbandry tanks, 
equipment for modern cattle and pig farms, food dispens-
ers, tractors, combines and a wide range of soil working 
equipment, sowing machines, mowers, balers, sprinklers for 
field crops. Our partners: BAUER. Group> Schauer.

ECO-IRIGARE S.RL - BAUER GRUP

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

Tel.: +373 22 44 11 96

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

e-mail: profesorgavrilita@yahoo.com
URL: www bauer.at com
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MD2059 or. Chișinău, str. Petricani, 86
 E-mail: sale@elit-tehnica.md
 Tel.: 068882223 GSM: ( 373 22 ) 855 711
 Web: www.elit-tehnica.md

ELIT - TEHNICA

Compania Elit-Tehnica oferă utilaje agricole fiabile și eficiente, 
care contribuie la prosperitatea agriculturii și a țării în ansam-
blu. Sarcinile companiei includ nu numai asigurarea întreprin-
derilor agricole cu utilaje și echipamente moderne, de înaltă 
calitate și performanță de la producătorii de top din lume, dar 
și asistență în servicii. Clienții au la dispoziție propriul depozit 
de piese de schimb, amplasat în mun. Chișinău. Serviciul de 
logistică este axat pe cele mai scurte termene de livrare.
Elit-Tehnica este dealer al principalilor furnizori de utilaje și 
echipamente agricole, precum: JCB, Kverneland, Hardi, Trim-
ble, Great Plains. Din 2018 își menține poziția de lider pe pia-
ța locală în comercializarea încărcătoarelor telescopice JCB. 
Compania oferă clienților o gamă complexă de servicii de 
selectare a echipamentelor, utilajelor necesare, asigură lucrări 
post-vânzare.
Astăzi, pe lângă oficiul central din Chișinău, compania are un 
centru de servicii în satul Târnova, r. Dondușeni, două terenuri 
de demonstrare a tehnicii amplasate în mun. Chișinău și or. 
Comrat. 

Elit-Tehnica company offers reliable and efficient agricultural 
equipment, which contributes to the prosperity of agriculture 
and of the country as a whole. The company’s goals include 
not only providing agricultural enterprises with modern ma-
chinery and equipment, high quality and performance from 
the world’s top manufacturers, but also service support. Cus-
tomers have at their disposal a spare parts warehouse, located 
in Chisinau municipality. The logistics service is focused on the 
shortest delivery terms.
Elit-Tehnica is a dealer of the main suppliers of agricultural 
machinery and equipment, such as JCB, Kverneland, Hardi, 
Trimble, Great Plains. From 2018, the company maintains its 
leading position in the local market in the marketing of JCB 
telescopic loaders. The company offers customers a complex 
range of services in selecting necessary equipment, also pro-
viding after-sales services.Today, besides the central office in 
Chisinau, the company has a service center in the village of 
Târnova, district Donduseni, and two demonstration fields,  lo-
cated in the municipality of Chisinau and in the Comrat town.

Emteh-Agro S.R.L. oferă o gamă largă de utilaje agricole: 
motocultoare, tractoare, mașini pentru lucrarea solului, echi-
pamente de semănat, pulverizatoare și mașini de recoltat 
cereale. Reprezintă pe piața Republicii Moldova producăto-
rii: Kirovsky Zavod (Rusia), Gomselmash (Belarus), Dias-Agro 
(Rusia), Promagro (Rusia) Househam(GB),Fratelli Pedrotti 
(Italia), Gherardi (Argentina), Salford (Canada), Ukrainskaya 
Agrarnaia Tehnika (Ucraina), ALP (Turcia), BelotserkovMAZ 
(Ucraina), Hersonmash (Ucraina), Unisibmash (Rusia) și altele. 
Oferă suport tehnic pe perioada de garanție și postgaranție.

Emteh-Agro offers a wide range of farming equipment: pow-
er tillers, tractors, tillage equipment, planters, sprayers and 
grain harvesters. The company reresents on the Moldovan 
market the following manufacturers: Kirovsky Zavod (Rus-
sia), Gomselmash (Belarus), Dias-Agro (Russia), Promagro 
(Russia) Househam(GB),Fratelli Pedrotti (Italy), Gherardi (Ar-
gentina), Salford (Canada), Ukrainskaya Agrarnaia Tehnika 
(UKraine), ALP (Turkey), BelotserkovMAZ (Ukraine), Herson-
mash (Ukraine), Unisibmash (Russia) and others. Technical 
support in warranty and post-warranty.

EMTEH-AGRO S.R.L.

str. V.Belinschi 38
Chişinău, Republica Moldova

GSM : +373 69/ 11-66-02
E-mail: emtehagro@yahoo.com

URL : www.emtehagro.md
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MD 2044, mun. Chisinău,
bd. Mircea cel Batrân 7 -26
Теl./Fax: +(373 22) 838 402,  +(373) 688 46 882
E-mail: enbiosrl@gmail.com    

ENBIO S.R.L.

Compania EUROALUN înființează livezi de alun prin toată 
Moldova, cu material săditor certificat si asistență tehnică și 
agronomică timp de 5 ani obligatorie, inclusă fără plăți adiți-
onale în contract.
Grație componenței grupului de lucru: agricultori și agro-
nomi, experți în logistică, specialiști în managementul con-
formității, standardizare și certificare, experți internaționali, 
consultanți ai producătorilor de top de material săditor și uti-
laj, EUROALUN asigură clienților săi un profit constant pen-
tru cel puțin 50 de ani.
De asemenea, EUROALUN este distribuitor oficial de tehnică 
agricolă în Moldova, Ucraina, Kazahstan, Rusia:
- Tehnică agricolă pentru culturi nucifere;
- Tehnică pentru prelucrarea terenului și echipamen-
te complementare pentru orice tip de tractor;
- Soluții inteligente pentru agricultura modernă și 
ecologică în combaterea dăunătorilor.
Proiect Internațional/anual – InfoTour „DRUMUL ALUNULUI”.
Proiect Național social/anual – „O livadă în DAR”.

AFEPASA  (Spania) este o companie cu peste 125 de ani de ex-
periență în producția și distribuția în peste 80 de țări a produse-
lor fitosanitare pe sulf. În prezent, este cea mai mare fabrică de 
sulf din Europa pentru agricultură și a doua ca mărime din lume.
Azumo WG este un fungicid de contact cu acțiune multiplă 
în combaterea făinării, inclusiv și a formelor rezistente. Pro-
dusul prezintă o formulă avansată, microgranule dispersabi-
le în apă, ce asigură o bună omogenizare și pregătirea rapidă 
a soluției, nu înfundă duzele și produce mai puțin praf. 
NORDOX AS (Norvegia) este cel mai important producător 
mondial de oxid de cupru pentru uz agrochimic.
Fungicid unic, oxid de cupru, roșu de la NORDOX - faimos la 
nivel mondial pentru reținere ridicată și efect bun în condiții 
meteorologice nefavorabile! 
Dimensiunea particulelor este extrem de mică, cu o medie 
puțin peste un micron, se lipesc foarte bine de suprafața 
plantelor tratate. NORDOX 75 WG furnizează o sursă de cu-
pru cu eliberare lentă împotriva ciupercilor și bacteriilor chiar 
și în condiții meteorologice nefavorabile.

EUROALUN company is planting hazelnut orchards through-
out Moldova, using certified planting material and technical 
and providing agronomic assistance for 5 years, included in 
the contract without additional payments. 
Thanks to the composition of the working group - farmers 
and agronomists, logistics experts, conformity management 
specialists, specialists in standardization and certification, 
international experts, consultants of the top manufacturers 
of planting material and machinery, EUROALUN ensures its 
clients a constant profit for at least 50 years. 
Also, EUROALUN is the official distributor of agricultural ma-
chinery in Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Russia:
- Agricultural equipment for nut crops;
- Equipment for fieldwork and complementary equipment 
for any type of tractor;
- Intelligent solutions for modern and organic farming in pest 
control.

AFEPASA (Spain) is a company with over 125 years of experi-
ence in the production and distribution of sulfur-based phy-
tosanitary products in more than 80 countries. It is currently 
the largest sulfur factory for agriculture in Europe  and the 
second largest in the world.
Azumo WG is a multi-action contact fungicide in combating 
mildews, including resistant forms. The product has an ad-
vanced formula, microgranules dispersible in water, which 
ensures a good homogenization and quick preparation of the 
solution, does not clog the nozzles and produces less dust.
NORDOX AS (Norway) is the world’s leading manufacturer of 
copper oxide for agrochemical use. 
Unique fungicide, copper oxide, red from NORDOX - world 
famous for its high retention and good effect in adverse 
weather conditions!
The size of particle is extremely small, averaging just over a 
micron, they stick very well to the surface of the treated plants. 
NORDOX 75 WG provides a slow-release copper source 
against fungi and bacteria even in adverse weather conditions.

MD-2009, mun. Chișinău, str. Dîmbului 24
Oficiu administrativ: +373 79707071
Oficiu calitate:           +373 79707072
Oficiu tehnic:             +373 79707074

Email:    euroalun@gmail.com
  Web:                www.alune.md

EUROALUN S.R.L.
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URL: www.ecb.md

BC EURO CREDIT BANK S.A.

Credite agricole
Scopul creditului:
• Investiții pentru procurarea mecanismelor, mijloacelor de 
transport, echipamentelor, construcția/reparația/procurarea 
spațiilor aferente afacerilor 
• Refinanțarea creditelor curente, contractate în alte bănci 
comerciale
Valoarea:
• În funcţie de necesitatea și situaţia financiară a solicitantului
Valuta:
• MDL • USD  • EUR
Perioada de graţie:
• Se stabilește în dependență de specificul proiectului finanțat.
Durata creditului:
• nu va depăși termenul de 60 luni
Asigurarea:
• Bunuri imobile 
• Utilaj/Tehnică agricolă 
• Producție agricolă a anului curent/viitor

Agricultural loans
Purpose of the loan:
• Investments for the purchase of mechanisms, means of 
transport, equipment, construction / repair / procurement of 
land related to business 
• Refinance of current loans, contracted in other commercial 
banks
Value:
• Depending on the need and financial situation of the applicant
Currency:
• MDL  • USD   • EUR
Grace period:
• Determined depending on the specificity of the funded 
project.
Credit duration:
• shall not exceed the term of 60 months
Guarantee:
Real estate
• Equipment /  Agricultural machinery
• Agricultural production of the current / future year

str. Constantin Stamati, 2, MD-3501 
Orhei, Republica Moldova 

tel. : +373 235 24-3-73; 20-8-62 
GSM : +373 79 56-19-61
GSM: +373 79 51-32-71 

Filiala Chişinău
şos.Munceşti, 166 

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

EUROFLORA-COM S.R.L.

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

ROSES: hybrid tea, park, climbing, miniature, spray, floribun-
da - novelties of French, German, English, Italian selections, 
adapted to our conditions. Ornamental shrubs: thick terry 
lilac, spirea, cotoneaster, hibiscus, jasmine, barberries, py-
racantha, magnolia. EVERGREEN : buxus, gorse, mahonia. 
Ephedra: spruce, arborvitae, junipers, varieties of cypress 
shrubs. Trees: birch, linden, Passardi plum, soapberry, catal-
pa, cercis, stam trees, paradise apple. Over 200 kinds of orna-
mental perennials permanently in stock. Regular customers 
and wholesalers enjoy individual conditions of cooperation 
and personal discounts. For outstanding achievements in 
the field of ornamental horticulture the company has been 
repeatedly awarded gold medals. SERVICES: Presale. Ship-
ping. Everything for your garden – everything for your soul!
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Compania Evolar oferă tehnică agricolă diversă pentru orice 
necesități. Abordare individuală pentru fiecare client. Livrăm 
în termeni reduși la comandă. Dispunem de toată gama de 
stropitori: de câmp/ livadă/ vie precum și toată gama de 
piese de schimb și pompe. De asemenea, atrageți atenția la 
Cultivatoare cu injectare pentru fertilizare lichidă de 6,8,12 
rânduri, cultivatoare BIO și hedere de mărci comerciale 
cu renume mondial. Toate le găsiți în primăvara aceasta la 
EVOLAR S.R.L.!

Evolar company offers various agricultural equipment for 
any needs. Individual approach for each client. We deliver 
equipment in short order. We have the full range of sprin-
klers: field / orchard / vineyard, as well as the whole range 
of spare parts and pumps. Also, pay attention to  liquid ferti-
lizer injection cultivators for 6.8,12 rows, BIO cultivators and 
world-renowned brand headers. You will find them all this 
spring at EVOLAR!

Contact oficiul central / magazin: str. Dragomir, 4, mun. Bălţi, Republica Moldova
Tel / mob:  0231-4-52-82; 060940039, 068889956 

e-mail : evolar.md@gmail.com
Contact filiala Nord: str. Chișinăului 37A, or. Cupcini, rn. Edineț, Republica Moldova

tel : 061067774;
www.evolar.md ; www.versatile.md ; www.stropitori.md

S.C. EVOLAR S.R.L.EUROTOP-PLUS S.R.L. 

Activitatea de bază a companiei Eurotop-Plus S.R.L. este 
importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar și a 
fertilizanților. În parteneriat cu compania Lebosol®Dunger 
GmbH din Germania, am adus pe piața din Republica Mol-
dova îngrășăminte lichide de marca “Lebosol” pentru apli-
care foliară. 
La ora actuală, portofoliul companiei Lebosol®Dunger 
GmbH numără 50 de produse: îngrașăminte foliare organi-
ce, stimulatori de creștere, îngrășăminte speciale cu microe-
lemente și amestecuri specifice anumitor culturi cu o concen-
trație ridicată a substanțelor active, îngrășăminte NPK lichide, 
îngrașăminte starter pentru tratarea semințelor, îngrășăminte 
chelate, destinate atât pentru agricultura convențională, cât 
și pentru cea ecologică.

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

str.Prunului 15
mun. Chișinău, Republica Moldova
Mobil:    +373 69120668
Mobil:    +373 69768769
Mobil:    +373 79254906
E-mail: eurotopplus@mail.ru
www.lebosol.md
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str. Albișoara 38A 
Chișinău, Moldova
+37369020998 (Viber, WhatsApp)
www.coleso.md

EXIMOTOR S.A.

EXIMOTOR este cel mai mare importator de utilaje agricole, 
echipamente și anvelope. Compania a fost înființată în 1992, 
iar în timp a deschis 33 de sucursale în toată Moldova.
• Reprezentant exclusiv al tractoarelor Jinma, Kioti, Tumasan 
în Moldova.
• Anvelope pentru mașini agricole (Kama, Belșina, Altai, Vol-
tair)
• De asemenea, suntem reprezentantul exclusiv al mașinilor 
speciale JCB în Moldova.
Vânzare cu amănuntul și en-gros. www.coleso.md

Eximotor SA is a major importer of agricultural machinery, 
equipment and tires. The company was founded in 1992, 
and since then opened 33 branches throughout Moldova.
 
Exclusive representative of tractors Jinma, Kioti, Tumasan in 
Moldova. 
Agricultural tires (Kama, Belshina, Altai, Voltayr)
Also, we are the exclusive representative of JCB special 
equipment in Moldova.
Retail and wholesale. www.coleso.md

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

The company Filaro Impreg Service was established in 2009. 
The main fields of activity are:
a. marketing of accessories and supplies for planting and 
maintaining vineyards and orchards;
b. marketing of agricultural machinery (Antonio Carraro trac-
tors, chippers, mowers, mills, sprinklers with electrostatic sys-
tem, etc.);
c. marketing of accessories for hail and rain protection sys-
tems.
In order to promote the intensive planting systems of or-
chards, Filaro Impreg Service approved, in 2014, two types of 
grafted seedlings: Nordic (Holland), for intensive orchards, 
and shady (peach, plum, apricot, almond) -  the sole compa-
ny that has approved these types of grafts on the territory of 
Moldova.

Municipiul Chișinău, 
            strada Focșani, nr. 4,

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

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

            site: www.filagro.com

FILARO IMPREG SERVICE S.R.L.
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Chișinău, str. Melestiu 10, of.1-A
Mob.: 060 901 901, 069 901 901, 079 901 901
Tel. 022 927 901,  022 220 261
Email: foctehsrl@gmail.com
Website: focteh.md , umbra.md

FOCTEH S.R.L.

1. Compania Focteh este lider în domeniul echipamentele-
lor de combatere a incendiilor. Lucrăm direct cu producători 
de talie mondială. De asemenea, alimentăm orice stingător, 
oferim faranție.
2.Focteh SRL este reprezentantul exclusiv al unor așa com-
panii, precum: Tenax (Italia); Camosisteme (Noua Zeelandă); 
Ursa (Turcia).
Aceste uzine produc diverse plase de polipropilenă și po-
lietilenă.
Avem cea mai mare selecție de plase umbrire și plastic din 
Moldova:
- plase de umbrire;
- plase de îngrădire;
- plase anti-grindină;
- Agromaterial;
- Agrofibră;
- Plase de camuflaj;
- Îngrădiri decorative;
- Prelate.
Reducerile noastre sunt valabile pe parcursul întregului an.

1. Focteh is a leader in firefighting equipment.
We work directly with world-class manufacturers. We also re-
fuel any fire extinguishers with a guarantee.
2. Focteh is the exclusive representative of such companies 
as Tenax (Italy), Camosystems (New Zealand), Ursa (Turkey).
These plants produce various nets of polypropylene and pol-
yethylene.
We have the largest selection of shading and plastic nets in 
Moldova:
- Shading nets;
- Fencing nets;
- Anti-hail nets
- Agrofabric
- Agrofibres
- Camouflage nets
- Decorative fences
- Tarpaulin.
 
Our discounts are valid all year round.

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

FORTUS is a diversified enterprise operating in the market 
of the Republic of Moldova since 1992. We offer  a mod-
ern product, indispensable in horticulture and viticulture, in 
particular when laying intensive and super intensive gardens 
- prestressed trellis poles, made by us according to the latest 
Italian technology on automated lines.

FORTUS S.R.L. 

Republica Moldova, mun. Chișinău
com. Stăuceni, str. Industrială

tel.+373 22 22-45-60, tel (fax) + 373 22 23-79-94
GSM + 373 691 28731 / +373 696 50772 / + 373 609 78569  

email: fortus-rm@inbox.ru   
www.fortusconstruct.md
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Calea Orheiului 20/2
+373 022 022 500 
autosales@gbs.md

Calea Orheiului 20/2
+373 022 022 500  
autosales@gbs.md

AUTOSALONUL GBS AUTOSALONUL GBS

Compania GBS este distribuitor oficial în Republica Moldova 
al mărcilor Haval și Wingle. Astăzi, ocupăm poziție de lider 
pe piață în domeniul comercializării pieselor auto și în deser-
virea automobilelor la service.

Compania GBS este dealer oficial în Republica Moldova al 
mărci Peugeot. Astăzi, ocupăm poziție de lider pe piață în 
domeniul comercializării pieselor auto și în deservirea auto-
mobilelor la service.

GBS company is the official distributor of Haval and Wing-
le brands in Moldova. Today, we are leading the market in 
spare parts and car’s service.

GBS company is the official dealer of Peugeot brand in Mol-
dova. Today, we are leading the market in spare parts and 
car’s service.
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GEOMEMBRANE.MD

GEOMEMBRANE.MD oferă soluţii inovative:  în construcţia 
bazinelor agricole pentru irigare; la etanșeizarea gropilor de 
gunoi; sigilarea și protecţia fabricilor de biogaz; amenajarea 
lacurilor artificiale. GEOMEMBRANE.MD este dealerul ofi-
cial în Republica Moldova al companiei JUTA Grup, Cehia. 
AVANTAJELE NOASTRE: • Folosim geomembrane apreciate 
la nivel internațional • Avem o gamă largă de dimensiuni • 
Geomembranele de tip HDPE sunt rezistente la provocările 
naturii • Instalarea și sudarea este efectuată rapid de către 
sudori atestați • Folosim cele mai performante utilaje - cali-
tatea sudurii poate fi verificată sub presiune pe șantier. • Ter-
menul de exploatare a consturcţiilor noastre este de peste 
40 de ani.

GEOMEMBRANE.MD is a company that offers innovative 
solutions for: construction of farm ponds for irrigation; seal-
ing of landfills; sealing and protection of biogas plants; 
lining of artificial lakes. GEOMEMBRANE.MD is the official 
dealer in Moldova of the international company Juta Group 
(Czech Republic).
OUR ADVANTAGES: • We use internationally acclaimed ge-
omembranes. •We have geo membranes in a wide range 
of dimensions. • HDPE geomembranes are resistant to el-
ements. • Installation and welding are performed in short 
terms by certified welders. • We use the most advanced 
equipment. • The quality of the weld can be checked under 
pressure on site. • The operating period of our constructions 
is of more than 40 years.

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

C: 100, M: 95, Y: 0, K: 0. C: 82, M: 48, Y: 0, K: 0. 283895 2B79BE

De mai bine de 25 de ani, implementăm tehnologii de vârf 
în fabricarea și furnizarea de echipamente și servicii de pro-
cesare și depozitare a cerealelor.
Producem:
Echipamente de prelucrare și tehnologice: elevatoare cu 
cupe 100-500 t/h;  transportoare cu bandă deschisă  și închi-
să 50-2000 t/h; transportoare cu lanț 50-500 t/h; transportoa-
re cu raclete: 50-250 t/h. 
Echipamente de aspirare: dulapuri de filtrare: 5000-12500 
m3/h; filtre cu mânecă cilindrică 100-50000 m3 / h; filtre spot 
- 800- 9600 m3 / h; filtre locale; 
Ventilatoare centrifugale și de praf etc. 
Construcții metalice, valve automate / manuale pentru porți 
și echipamente cu flux gravitațional.
Grupul de companii „Grain Capital” este distribuitor oficial 
al silozurilor de depozitare a cerealelor Symaga, S.A (Spania) 
și a echipamentelor de uscare a cerealelor Tornum (Suedia).

Trans Cargo Terminal (Trans-Oil Group) VONAS SNV (SRL)

For more than 25 years, we have been implementing lead-
ing-edge technologies in manufacture and supplying of 
grain processing and storage equipment and services.
We manufacture:
Processing and technological equipment: bucket elevators 
100-500 t/h; open and enclosed belt conveyors 50-2000 t/h; 
chain conveyors 50-500 t/h; sweep augers 50-250 t/h. ∙ Aspi-
ration Equipment: filter boxes 5000-12500 m3/h; cylindrical 
sleeve filters 100-50000 m3/h; spot filters 800- 9600 m3/h; 
local filters; centrifugal and dust fans etc. ∙ Metal construc-
tions, automatic/manual gate valves and gravity flow equip-
ment. 
“Grain Capital” Group of Companies is an official distributor 
of Symaga, S.A (Spain) grain storage silos and Tornum (Swe-
den) grain drying equipment.

GRAIN CAPITAL, GC EQUIPMENT

Группа компаний «Зерновая Столица» / 
Group of company «Grain Capital»

65096, Украина, Одесса, ул. Балтская дорога, 76,
+38 (048) 786-83-00, +38(067) 558-58-37

info@zeo.ua,  www.zeo.ua 
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530190, Miercurea Ciuc,
str. Leliceni nr.8, jud. Harghita
Telefon:+4021-3806652
Fax:+4021-3806652
Telefon mobil: +40745512767
E-mail: office@irigatie.ro

Web-site: 
www.irigatie.ro; 
www.aspiratiecentralizata.ro; 
www.irigatiitoro.ro; 
www.cursirigatii.ro; 
www.ro.korker.hu

HARMONYA GARDEN PLUS S.R.L.

O societate cu personal tânăr, dinamic, bine pregătit profesi-
onal care vine în întâmpinarea nevoi dvs.de confort și calita-
te.Firma activează în domeniul vânzării, proiectării, montării 
și instalării a unor echipamente speciale după cum urmează: 
sisteme profesionale de irigații, colectoare de apă pluvială, 
mașini de săpat, pompe, hidrofoare, sisteme de ceață, aspi-
rator centralizat, gard aluminiu.

A company with young, dynamic, professionally trained staff 
that meets your needs of comfort and quality. The company 
activates in the field of sale, design, mounting and installing 
special equipment as follows: professional irrigation sys-
tems, rainwater collectors, digging machines, pumps, hydro-
phores, misting systems, central vacuum cleaner, aluminum 
fences.

HIDROINPEX S.A.

Compania este specializată în proiectarea și producerea mo-
toarelor hidraulice, care se întrebuinţează pentru asamblarea 
tehnicii agricole, echipamente pentru automobile speciale 
pentru gospodării comunale, echipamente pentru extrage-
rea petrolului etc.
Designul compact vă permite să înlocuiţi transmisii meca-
nice și cutii de viteze mari și să obţineţi o funcţionalitate în 
orice condiţii, durata de viaţă garantată fiind de 6000 de ore.
Întreprinderea își comercializează produseșe atât pe piața 
internă, cât și pe cea externă:
- Echipamente pentru brichetare;
- Echipamente pentru împrăștierea materialului antidera-
pant;
- Echipamente pentru recoltarea rapiţei și floarea soarelui;
- Cărucioare pentru transportarea echipamentelor;
- Piese de schimb pentru tehnica agricolă.

Нidroinpex SA manufactures planetary hydraulic rotor mo-
tors for agriculture, wood processing, road machines, refin-
ery equipment and machine tools.
The special compact design allows you to replace large me-
chanical transmissions and gearboxes and obtain smooth 
operation under any conditions, the guaranteed motor life 
being 6000 hours.
Нidroinpex SA produces the following modifications of their 
products:
· Motors with brake. A static disc-shaped brake is built into 
the front part and operated by the working fluid in the motor;
· Motors integrally geared. A single stage planetary gearbox 
is integrated in the elongated body of the motor, providing 
minimum speed and high torque of the output shaft;
· Motors with attaching gears. Single stage planetary-type 
gearbox, positioned horizontally;
· Motors - winch. Driven by a hydraulic motor with brake, with 
torque transmission to planetary gearbox built into the front 
part of the winch.

Moldova, MD-3000, or. Soroca, str. V. Stroescu, 118 А
tel.: +373 230 2-32-02; 2-25-22 fax: +373 230 2-25-22.

e-mail: director@hidroinpex.md Skype: hidroinpex
URL : http://hidroinpex.md, 
http://www.hidroinpex.com
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AGRO TV Moldova este prima televiziune specializată în pro-
movarea agriculturii, din Republica Moldova. În timp scurt a 
reușit să câștige audiență pe întreg teritoriul țării, cu acope-
rire de ~ 90 la sută. A fost inclusă în grila celor mai impor-
tanți operatori de rețea. Totodată, este o prezență eficientă 
în social media și oferă zilnic informații corecte și de interes 
comun. Extinderea postului AGRO TV atât geografic, cât și în 
spațiul de emisie al produsului autohton, se explică prin poli-
tica editorială, echidistanța pe care o are și programele axate 
pe teme ce vizează dezvoltarea rurală și promovarea bunelor 
practici în sectorul agroindustrial. Unul dintre scopurile im-
portante ale postului este informarea corectă a cetățenilor 
despre realitățile în domeniu, despre activitatea producători-
lor, dar și a instituțiilor abilitate.
AGRO TV Moldova produce un șir de emisiuni ce au un con-
ținut  informativ și analitic. 
AGRO TV Moldova Partener Media general al expozițiilor 
MOLDAGROTECH.

AGRO TV Moldova is the first in Moldova television channel 
specialized in the promotion of agriculture. In a short term, 
the channel managed to gain audience throughout the 
country, with a coverage of circa 90 percent. It was included 
in the grid of the most important network operators. At the 
same time, it is an effective presence on social media and 
offers daily accurate information  of general interest. The ex-
tension of AGRO TV, both geographically and in the broad-
cast space of the local products, is explained by the editorial 
policy, the equidistance principle and the programs focused 
on topics aimed at rural development and the promotion of 
good practices in the agri-industrial sector. One of the im-
portant goals of the channel is to inform the citizens correctly 
about realities in the field, about the activity of the produc-
ers, but also of the governing bodies. 
AGRO TV Moldova produces a series of programs that have 
informative and analytical content. 
AGRO TV Moldova is the General Media Partner of 
MOLDAGROTECH exhibition.

Republica Moldova, mun. Chișinău, 
MD-2028, șoș. Hâncești 38/B

Tel: +373 68200844
 <http://www.agrotv.md> www.agrotv.md 

 <mailto:sales@agrotvmoldova.md> sales@agrotvmoldova.md
https://www.facebook.com/agrotvmoldova/

S.C. JEVISE S.R.L.ISP INTER S.R.L.

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

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

s. Porumbeni, r-nul Criuleni (traseul M2Chișinău-Bălți)
MD 4829, Republica Moldova
GSM: +373 78281224
e-mail: sales.ispinter@gmail.com
URL: http://ispgroup.ro/
URL: http://ispgroup.com.ua/
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Compania este distribuitorul oficial al producătorilor de 
mașini agricole cu renume mondial: KINZE; ZETOR, SMS; 
PNEUSEJ; OPTIGEP, KOMAROMIGEP și FarmGEP și îngrășă-
minte: AZOTER și FitoHorm.
JM INVEST GROUP este singura companie pe piața din Mol-
dova, care în paralel cu importurile de mașini agricole de 
înaltă calitate, îngrășăminte bacteriene și lichide, ajută fermi-
erii să pună în aplicare tehnologiile conservative și ecologice 
de creștere a plantelor.
Oferim clienților noștri: tractoare de înaltă fiabilitate ZETOR; 
semănători de precizie KINZE, PNEUSEJ; agregate de lucrat 
solul SMS; pulverizatoare FarmGEP;  concasoare de resturi 
vegetale KOMAROMIGEP și secerători ORTIGEP; îngrășă-
minte efective AZOTER și FitoHorm.

The company is the official dealer of world famous manufac-
turers of agricultural machinery: KINZE, ZETOR, SMS, PNEU-
SEJ, OPTIGEP, KOMAROMIGEP and FarmGEP and fertilizers: 
AZOTER and FitoHorm.
JM INVEST GROUP is the only company on the Moldovan 
market that, along with the import of high-quality agricultur-
al machinery, bacterial and liquid fertilizers, helps farmers to 
introduce ENERGY-SAVING and ECOLOGICAL technologies 
of crop cultivation.
We offer our clients: ZETOR high-reliability tractors; high-pre-
cision drills KINZE, PNEUSEJ; tillage equipment SMS; 
FarmGEP sprayers; KOMAROMIGEP plant remnants  shred-
ders and ORTIGEP headers; -EFFECTIVE fertilizers AZOTER 
and FitoHorm.

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

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

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

str. Petru Rareș 77
Chișinău, Republica Moldova

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

Magazinul KAMOTO Professional
str. Petricani 88/1, Chișinău

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

URL: www.kamoto.md

KAMOTO S.R.L.

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

The KAMOTO brand entered the Moldovan market in 2014. 
Currently, KAMOTO offers a wide range of garden equip-
ment, tools and power tools for home and professional use, 
such as: trimmers and lawn mowers electric and on gaso-
line, tillers, gasoline and electric saws, generators, heat guns 
and much more. In Moldova, there are three KAMOTO retail 
stores - in Chisinau, Orhei and Cimislia; goods are also widely 
distributed through a network of dealers in all regions of the 
republic. KAMOTO products gained the reputation of “high 
quality and affordable” for everyone, regardless their differ-
ent income levels.
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Römerstr. 2a
D-77694 Kehl am Rhein
Tel. +49 (0) 78 54 - 96 46 0
Fax +49 (0) 78 54 - 96 46 500
Email: info@kronen.eu

KRONEN GMBH

KRONEN GmbH produce echipamente pentru prelucrarea 
legumelor și fructelor (spălare, curățare, tăiere, ambalare - 
cu o productivitate de 70 - 3000 kg / h). Echipamentul este 
complet din oțel inoxidabil. KRONEN GmbH furnizează uti-
laje separate sau linii de producție.

The German company KRONEN GmbH manufactures veg-
etable and fruit processing machines and lines (washing, 
peeling, cutting, packaging equipment – capacity: from 70 
to 3000 kg/hour). 
KRONEN machines are completely made of stainless steel.
KRONEN supplies single units or processing lines.

ЛЕМКЕН-УКРАИНА

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

LEMKEN is a specialist for professional arable farming. It 
is one of Europe’s leading manufacturers of  high-quality, 
high-performance agricultural implements for soil cultiva-
tion, seeding and plant protection. Innovation in the best 
interest of our customers guides our thoughts and actions.
Products:
- ploughs with 2 to 12 furrows;
- cultivators for seedbed preparation and stubble cultivation;
- power harrows;
- seed and precision drills;
- furrow presses;
- sprayers.
Warranty 12 months. Post-warranty service. Spare parts.

Ukraine, 03143, Kyiv, 
vul. Akademika Zabolotnogo, 150 G, ap. 112

Phone: +38 044 593-27-72
Fax/ Факс: +38  044 593-07-08

Mobile phone: +38 067 216 86 95
E-mail: info@lemken.com.ua

Web-site: www.lemken.com.ua / www.lemken.com

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

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

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

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

SINGURA REVISTĂ POLICROMĂ PE HÂRTIE LUCIOASĂ CU TEMATICĂ AGRICOLĂ

спецпроект

2012Eжедневник 
агронома

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

 Новый сорт винограда 
молдавской селекции 

Кодринский

Проектирование 
экологических ферм

Новшества в работе 
с поденщиками

Субсидии аграриям 
выросли на 20%

Ноябрь - Декабрь
11-12 (85-86) 2017

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

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

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

PROIECTUL ”LIVADA MOLDOVEI”

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

“Livada Moldovei” is a project of the European Investment 
Bank and the Government of the Republic of Moldova, which 
manages a 120 Million Euro loan offered by the European 
Investment Bank (EIB) to the Government of Moldova. Credits 
are intended for investments in the horticultural sector. The 
credit line is valid until 2022. Credits come with assistance 
provided in the form of consulting support in development 
of the investment projects and applications submission to the 
banks, as well as free marketing and technological advisory. 
Beneficiaries may be private legal entities and individual en-
trepreneurs who want to implement a project in the horticul-
tural or related activities. The project includes the following 
benefits: ”0” VAT rate; long repayment term - maximum 10 
years; competitive interest rate (2.8 - 4.9% in EUR, 7-8% in 
MDL), large credit ceiling - maximum 5 mln. EUR, etc.
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mun. Focșani, str. Mărășești, nr. 46, 
jud. Vrancea, România
Tel. de contact: +40237225028
Web:  www.loredo.ro, www.fermier.ro 
Web:  www.procesarefructe.ro

LOREDO S.R.L. 

Uzina ЛУБНЫМАШ (LUBNYMASH) are o istorie lungă și este 
astăzi recunoscută drept una dintre cele mai importante în-
treprinderi în proiectarea și fabricarea echipamentelor pen-
tru cereale și produse din cereale. Produsele sale îmbină cea 
mai înaltă calitate, fiabilitate absolută și siguranță maximă.
Din 1888, compania noastră și-a îmbunătățit activ potențialul 
de producție. Am acumulat o vastă experiență în producția 
de silozuri pentru depozitarea cerealelor, uscătoarelor de ce-
reale și a echipamentelor de transport. 
Produsele mărcii LUBNYMASH sunt certificate și au toate 
permisiunile necesare, bucurându-se de succes nu numai în 
Ucraina, dar și în Rusia, Belarus, Moldova, Kazahstan și Uz-
bekistan.
Venind la noi, puteți fi sigur că experții noștri vă vor putea 
oferi cele mai bune soluții pentru problemele legate de 
transportul, procesarea și depozitarea cerealelor.

Societatea LOREDO SRL, cu experiență de 20 de ani pe piața 
din România, comercializează produse și utilaje pentru vinifi-
cație, fabricarea conservelor și sucurilor din fructe și legume.

The LUBNYMASH plant has a long history and is today rec-
ognized as one of the leading enterprises in the design and 
manufacture of equipment for grain and grain products. Its 
products combine highest quality, absolute reliability and 
maximum safety.
Since 1888, our company has greatly improved its produc-
tion potential. We have gained vast experience in the pro-
duction of silos for grain storage, grain dryers and transport 
equipment. Products with LUBNYMASH trademark are certi-
fied and have all the necessary permissions. They are in de-
mand not only in Ukraine, but also in Russia, Belarus, Moldo-
va, Kazakhstan and Uzbekistan.
Dealing with us, you can be sure that our experts will be able 
to offer the best solutions to the problem associated with the 
transportation, processing and storage of grain.

The company LOREDO srl, boasting an experience of over 
20 years on the Romanian market, sells products and ma-
chinery for wineries, production of canned fruit or vegetable, 
as well as juices.

проспект Владимирский, 110\1, г.Лубны, Полтавская обл, Украина
05361-72-597, info@lubnymash.com , https://lubnymash.com/

ЧП ЛУБНЫМАШ
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Moldova Agroindbank - un susţinător de încredere pentru 
antreprenorii care dezvoltă afaceri în agricultură.
Ne mândrim că an de an ne alegeți să fim parteneri la cele 
mai îndrăznețe proiecte. 
În prag de nou sezon agricol venim cu oferte pentru afaceri 
agricole prospere:
• Campania Primăvara 2020 – credite pentru agricultori - până 
la 1 milion de lei cu gajarea roadei viitoare, până la 15 luni.
• AgroCredo – credit pentru finanțarea cheltuielilor legate 
de agricultură, fără gaj și fără documente de confirmare a 
utilizării creditului. 
• Credite pentru procurarea tehnicii agricole - tehnică direct 
de la parteneri in condiții avantajoase.
• Programul Livada Moldovei – credite pentru sectorul horti-
col și industriile conexe.  
• EU4Business – finanțarea investițiilor în tehnologii de ulti-
mă generație, inclusiv în eficiența energetică.
• Creditul Afaceri la feminin - credite speciale pentru compa-
niile care sunt fondate sau administrate de femei.
Credite pentru afaceri de succes!

Moldova Agroindbank is a reliable supporter for entrepre-
neurs who develop business in agriculture.
We are proud that every year you choose us to be partners in 
the most daring projects.
On the threshold of the new agricultural season we come 
with offers for prosperous agricultural business:
• Spring 2020 campaign - loans for farmers - up to 1 million 
lei with the pledge of the next harvest, up to 15 months.
• AgroCredo - credit for financing the expenses related to 
agriculture, without pledge and without documents confirm-
ing the use of the loan.
• Loans for the purchase of agricultural equipment- equip-
ment directly from partners in advantageous conditions.
• Livada Moldovei Program - loans for the horticultural sector 
and related industries.
• EU4Business - financing investments in state-of-the-art 
technologies, including energy efficiency.
• Women’s Business Credit - special loans for companies that 
are founded or run by women.
Loans for a successful business!

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

Tel: +373 22 / 022 490

Contact Center 1313
Email: aib@maib.md
URL: www.maib.md

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.M&M COMERT S.R.L.

str. Calea Basarabiei 26/7 
MD 2024 Chișinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22/ 855-707 
fax: +373 22/ 24-47-24 
GSM: +737 69/ 504-164 
E-mail: info@mmcomert.md 
URL: http://mmcomert.md/ 

Compania ENDRESS este lider pe piața 
europeană în domeniul proiectării, pro-
ducerii și comercializării generatoarelor 
electrice. Datorită experienței de peste 
100 de ani, ENDRESS  garantează cel 
mai înalt nivel de calitate și fiabilitate. Cu 
o gamă de puteri de până la 2000 kVA, 
generatoarele ENDRESS pot fi folosite în 
orice aplicații din domeniul agroindustri-
al: ferme, crescătorii, depozite frigorifice, 
uzine de vinificaţie, uzine de prelucrare a 
fructelor, transportarea produselor agri-
cole ș.a

ENDRESS is the leader of the European 
market in the design, production and 
marketing of power generators. With 
over 100 years of experience, ENDRESS 
guarantees the highest level of quality 
and reliability. With a power range of up 
to 2000 kVA, ENDRESS generators can 
be used in any agro-industrial applica-
tions: farms, livestock farms, cold stores, 
winemaking plants, fruit processing 
plants, agricultural products transporta-
tion and more
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MANPICI SRL este o echipă de adevărați profesioniști, dedi-
cați și uniți printr-o cauză și un scop comun. O companie în 
curs de dezvoltare activă, care oferă producătorilor agricoli 
moldoveni soluții eficiente pentru problemele de producție.
Unul dintre noile noastre produse este tractorul ARBOS Q 
90G, care nu are concurenți pe piață din clasa sa. Datorită de-
signului său compact, tractorul ARBOS Q 90G este o mașină 
ideală pentru a lucra solul între rânduri în livezi și podgorii cu 
plante joase, unde există puțin spațiu de manevrare.

MANPICI SRL is a team of true professionals, dedicated and 
united by a common cause and purpose. An active devel-
oping company that offers Moldovan agricultural producers 
efficient solutions to production problems.
 
One of our new products is the ARBOS Q 90G tractor, with 
no competitors in its class on the market. Due to its compact 
design, the ARBOS Q 90G is an ideal tractor for working the 
soil between rows in orchards and vineyards with low plants, 
where there is little maneuvering space.

MANPICI S.R.L.

com. Stauceni str. Dumbravei 33
manpicioffice@gmail.com
Servis si Garantie: 022 843 711
Piese de schimb: 022 843 722

Украина, 03170, г. Киев, ул. Большая Окружная 4Ж
+38 044-537-31-91

mztehnika@gmail.com
https://mz-tehnika.com.ua

ООО «МАШЗАВОД «ТЕХНИКА»

ООО «МАШЗАВОД «ТЕХНИКА» (MAȘZAVOD TEHNICA) 
produce stații de pompare diesel certificate pe scară largă în 
conformitate cu condițiile tehnice, concepute pentru:
- furnizarea apei potabile în cazul unei întreruperi de curent 
sau în situații de urgență;
- furnizarea apei hidratante (irigare);
- utilizare în cazuri de urgență: pomparea apei în caz de inun-
dații, stingerea incendiilor etc.
Stațiile de pompare fabricate de compania noastră sunt sta-
ționare și mobile și sunt, de asemenea, utilizate pe scară lar-
gă în industrie: cariere, complexe miniere și de prelucrare, 
mine, lucrări de construcție, dragare, spălarea nisipului, stații 
de pompare de urgență (centre logistice, centre comerciale, 
centrale nucleare etc.).

«МАШЗАВОД «ТЕХНИКА» (MASHZAVOD TEHNIKA) man-
ufactures on a large scale certified diesel pumping stations 
according to TU, which are designed:
- to supply drinking water in the event of a power outage or 
in emergency situations;
- to supply moisturizing water (irrigation);
- for use in emergency cases: pumping water in case of 
floods, extinguishing fires, etc.
The pumping stations manufactured by our company are 
stationary and mobile, and are also widely used in industry: 
quarries, mining and processing complexes, mines, construc-
tion works, dredging, sand washing, emergency fire fighting 
pumping stations (logistics centers, shopping centers, nucle-
ar power plants etc.).
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ÎS ITA MECAGRO  

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

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

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

Echipa Metco Industrial Park propune soluții compleхе pentru 
elaborarea și implementarea proiectelor agricole “la cheie” pe 
teritoriul Republicii Moldova, de orice tip și nivel de comple-
xitate:
- fabrici de prelucrare a produselor agricole
- depozite pentru depozitarea produselor finite 
- depozite frigorifice și congelatoare.

Baza proprie de producere și experiența acumulată de mulți 
ani în realizarea proiectelor mari ne-a permis să dezvoltăm o 
serie de proiecte tipice si eficiente pentru gospodăriile mici 
și mijlocii. 
Începând cu anul 2019, depozitul frigorific de 100, 200 și 400 
de tone poate fi obținut în cel mai scurt timp de la 30, 45 și, 
respectiv, 60 de zile. 
Suntem convinși că acum toată lumea va putea să-și păstreze 
recolta și să-și transforme afacerea într-un proiect comercial 
de succes!

The team of Metco Industrial Park offers comprehensive 
solutions for the development and implementation of “turn-
key” agricultural projects, of any type and level of complexity, 
in the Republic of Moldova:
- processing plants for agricultural products 
- warehouses for storage of finished products
- refrigerating and freezing warehouses.
 
Our own powerful production base and accumulated years 
of experience in the implementation of large projects al-
lowed us to develop a series of effective standard projects 
for small and medium-sized farms.
Starting from 2019, ready cold storage for 100, 200 and 400 
tons can be obtained in the shortest possible time - in 30, 45 
and 60 days, respectively. 
We are sure that now everyone will be able to to keep safe 
their harvest and turn their business into a successful com-
mercial project!

METCO INDUSTRIAL PARK

str. Sarmizegetusa 20/2, mun. Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 (60) 333 905

        +373 (60) 333 906
Office.metco@gmail.com

metcomoldova@gmail.com
www.metco.md
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Suntem lider de piață datorită mixului perfect între simpli-
tatea produselor, energia angajaților și abordarea personală 
în raport cu clienții noștri. Apreciem intenția de a construi o 
viață mai bună și suntem deschiși să susținem oamenii din 
Moldova în obținerea unui standard mai înalt al vieții. 
Agricultura este un domeniu deosebit pentru noi și îl finan-
țăm responsabil, ținând cont de specificul acestuia. Ne dorim 
ca producătorul autohton să pună accentul pe dezvoltare și 
să nu piardă timp în căutarea soluțiilor financiare, de aceea 
oferim credite cu perioadă de grație de până la 9 luni, tehni-
că agricolă și utilaj la prețuri speciale de la partenerii noștri.

We are a market leader because of the perfect mix of prod-
uct simplicity, staff energy and personal approach to our cus-
tomers. We appreciate the intention to build a better life and 
we are open to supporting the people of Moldova in achiev-
ing a higher standard of living.
Agriculture is a special field for us and we finance it responsi-
bly, taking into account its specificity. We want the local pro-
ducer to focus on development and not to waste time look-
ing for financial solutions, which is why we offer loans with a 
grace period of up to 9 months and agricultural equipment 
at special prices from our partners.

bd. Renașterii Naționale, 12
Tel.: 022 801 701 
Site: www.microinvest.md
e-mail: microinvest@microinvest.md

O.C.N. MICROINVEST S.R.L.  

mun. Chișinău
str. Pușkin 45, et.1

Tel.: +373 (22) 62 88 22
filiala.chisinau@mikrokapital.md

MIKRO KAPITAL MOLDOVA

Credit AGRO  
Beneficii:
• până la 1 000 000 lei gaj roada viitoare
• suma maxima – 5 000 000 lei
• Rapiditate: primești creditul în maxim 2 zile
• Fără gaj: până la 500 000 lei
• Confort: prezinți un pachet minim de documente, sunt lua-
te în calcul toate veniturile afacerii
• Libertate: singur alegi graficul de rambursare a creditului în 
dependență de situația financiară a afacerii
• Stabilitate: dobândă fixă
• Flexibilitate: achiți creditul la cel mai apropiat ghișeu poș-
tal/bancar, la terminale de plată a serviciilor și ONLINE
• Perioada de grație: 8 luni (ocupa-te de roadă și doar peste 
8 luni achiți)
• 0% comision la refinanțare.
Condiții și termene:
• Suma creditului: 100 001 – 5 000 000 lei
• Termen: până la 48 luni
• Fără gaj: 100 001 – 500 000 lei, doar cu fidejusiune
• Garanții: 500 001 – 5 000 000 lei, bunuri mobile / imobile
pentru sume mai mici de 100 000 lei, accesați Credit Su-
peRRapid.

Credit AGRO  
Benefits:
•  Up to 1,000,000 lei - pledge the next harvest
•  Maximum amount - 5,000,000 lei
•  Speed: you receive the credit within 2 days
•  Without pledge: up to 500,000 lei
•  Comfort: you present a minimum package of documents, 
all the business revenues are taken into account
• Freedom: you choose the schedule of credit repayment 
depending on the financial situation of the business
• Stability: fixed interest rate
• Flexibility: repay the credit at the nearest post / bank coun-
ter, at the terminals of services payment and ONLINE
• Grace period: 8 months (take care of your harvest and re-
pay the credit only after 8 months)
• 0% commission on refinancing.
Terms and conditions:
• Credit amount: 100 001 - 5,000,000 lei
• Term: up to 48 months
• Without pledge: 100 001 - 500 000 lei, only with a fidejus-
sion· Guarantees: 500 001 - 5,000,000 lei, movable / immov-
able property
•for amounts less than 100,000 lei, access Credit SupeRRapid.
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Mobiasbanca – OTP Group S.A. parte a unui grup financiar 
european puternic, se bucură de încrederea clienților și a In-
stituțiilor Financiare Internaționale, fiind apreciată pentru sta-
bilitate, calitatea serviciilor și a facilităților de creditare oferite.
Recunoaștem importanța sectorului agricol și ne propunem 
să susținem dezvoltarea acestuia, printr-un spectru larg de 
oferte de finanțare, pentru:
• Activitatea curentă – credite până la 1 000 000 MDL, fără gaj;
• Dezvoltarea afacerii - credite pe un termen de până la 10 
ani, suma creditului depinde de valoarea investiției.
• Procurarea bunurilor în leasing – până la 75% din valoarea 
bunului finanțat, pe o perioadă de până la 5 ani. 
În plus, antreprenorii au oportunitatea de a contracta credite 
asigurate cu „Garanția InnovFin” – maxim 50% din valoarea 
creditului și posibilitatea de a obține GRANT, în valoare de 
până la 15% din suma creditului/leasingului, în cadrul progra-
mului „EU4BUSINESS-EBRD Credit Line”.
Pentru mai multe detalii, vă invităm la standul Mobiasbanca.

Mobiasbanca - OTP Group S.A., part of a strong European 
financial group, enjoys the trust of clients and Internation-
al Financial Institutions, being appreciated for the stability, 
quality of services and offered credit facilities. 
We acknowledge the importance of the agricultural sec-
tor and we aim to support its development through a wide 
range of financing offers such as:
• Current activity loans - up to 1 000 000 MDL, without pledge;
• Business development loans - up to 10 years, the amount 
depends on the value of the investment;
• Leasing - up to 75% of the value of the financed asset, for a 
period up to 5 years.
In addition, entrepreneurs have the opportunity to take loans 
secured with “InnovFin Guarantee” - maximum 50% of the 
credit value, and the possibility of obtaining GRANTS, up to 
15% of the loan/leasing amount, within the “EU4BUSINESS- 
EBRD Credit Line” program.
For more details, please visit the stand of Mobiasbanca.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 81A
mun. Chişinău, MD-2012
Call Center 022 256 456, disponibil 24/7
info@mobiasbanca.md

MOBIASBANCA – OTP GROUP S.A. MOLDAGROTEHNICA S.A.

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

The main direction of company’s activity is the development, 
production and trade of agricultural machinery, biomass 
heaters and spare parts. Basic products: seeders, combine 
harvesters, reversible plows, scarifiers, disc harrows, cultiva-
tors, bio-boilers. The company’s production cycle is complex, 
ranging from semi-finished to finished products. The compa-
ny’s products are marketed both domestically and externally. 
The annual export quota accounts for approximately 50% of 
the total sales volume. The company exports to such coun-
tries as Romania, Hungary, Germany, Holland, Italy, Ukraine 
and Russia.

str. Industriala,4
MD-3100 or. Bălți, Republica Moldova, 

tel.: +373 231 8-87-00; 8-87-11
fax: +373 231 8-87-10; 8-87-05

e-mail: agroteh@moldagrotehnica.md
URL: www.moldagrotehnica.md 
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NATVEX-COM S.R.L. / AUTOPLANET

AUTOPLANET este Importator / Distribuitor oficial de anve-
lope pentru utilaje agricole, industriale, camioane, autoturis-
me - OZKA, OTANI, PETLAS, ACHILLES.
Pentru anvelopele comercializate oferim garanții, servicii de 
livrare, montare și echilibrare. 
Suntem partenerul de încredere, care posedă competența, 
forța și experiența necesară pentru a răspunde cerințelor 
complexe ale clienților.

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

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

Compania dezvoltă și promovează surse alternative de ener-
gie în Moldova. Utilizarea energiei gratuite și ecologice, ge-
nerată de către Soler are multe avantaje. Soler este ecologic. 
Cu Soler economisiți energie pentru încălzirea apei și vă pu-
teți spori confortul adăugând plus valoare semnificativă afa-
cerii sau casei dumneavoastră. Fără costuri mari pentru con-
strucții speciale, Soler poate fi instalat pe acoperișul clădirii 
sau montat ca unitate de sinestătătoare. Având performanță 
sporită, în mai puțin de jumătate de an de exploatare vă veți 
recupera investițiile. Deci, este o achiziție rentabilă și primul 
pas spre micșorarea cheltuielilor.

The company develops and promotes alternative energy 
sources in Moldova. The use of free and ecological energy 
generated by Soler has many advantages. Soler is environ-
mentally friendly. With Soler you save energy for water heat-
ing and you can increase your comfort by adding extra value 
to your business or home. Without large construction costs, 
Soler can be installed on the roof of the building or fitted as 
a stand-alone unit. With improved performance, in less than 
half a year of exploitation, you will recover your investments. 
So it’s a cost-effective acquisition and the first step towards 
reducing your expenses.

OGUZENERGY S.R.L.

Adresa: MD-6101, str. Bolgarscaia, 87,
of. 18, or. Ceadîr-Lunga, Moldova

Tel: +373 67555033

web: www.soler.md
email: info@soler.md

APĂ CALDĂ DE LA SOARE 
PENTRU AFACEREA TA!
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Compania noastră este specializată în elaborarea, producția 
și aplicarea tehnologiilor și echipamentelor pentru prelucra-
rea cerealelor în industrie. Astăzi, deținem tehnologii și echi-
pamente moderne originale în toate domeniile principale 
de curățare a cerealelor, făină și producție de cereale, fapt 
confirmat de peste 30 de brevete în acest domeniu. Compa-
nia OLIS produce aproximativ 200 000 denumiri de echipa-
mente și are capacitatea de a produce diverse complexe de 
curățare a cerealelor, mori și fabrici de producere a crupelor 
de la zero până la punerea în funcțiune.

Our company specializes in the development, production 
and implementation of technologies and equipment for 
grain processing. Today we possess original modern tech-
nologies and equipment in all main areas of grain cleaning, 
flour and cereal production, achievements confirmed by 
more than 30 patents in this field. OLIS  produces about 200 
kinds of equipment and has the ability to manufacture vari-
ous grain cleaning complexes, mills and groats shops from 
the development stage to introduction into service.

Адрес: 65098, Украина,
г. Одесса, ул. Столбовая, 28/3 
E-mail: olis1@ukr.net; info@olis.com.ua
Telefon multi-linie: +38 (048) 752-85-58

ОЛИС ООО

https://optigep.hu/

OPTIGÉP LTD. 

OPTIGÉP Ltd. is a Hungarian company that deals with manu-
facturing and selling of agricultural machines. The company 
was formed in 1993 and it has 123 personnel. It employs 5 
development engineers and invests 8-10% of the annual tur-
nover in improving its existing products and in developing 
new products. The company is developing continously its 
existing technology by purchasing new machine tools and 
making other investments. OPTIGÉP is working in ISO 9001: 
2015 Quality Assurance System.

OPTIGÉP Ltd. este o companie din Ungaria care se ocupă 
cu producția și vânzarea de mașini agricole. Compania a fost 
constituită în 1993 și are 123 de angajați. Are în state 5 ingin-
eri ocupați exclusiv de dezvoltare și investește 8-10% din cifra 
de afaceri anuală în îmbunătățirea produselor existente și în 
dezvoltarea de noi produse. Compania își dezvoltă continuu 
tehnologia existentă prin achiziționarea de noi mașini-unelte 
și realizarea altor investiții. OPTIGÉP lucrează în Sistemul de 
asigurare a calității ISO 9001: 2015.
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Оріент Вей este o companie modernă de producție, spe-
cializată în soluții inovatoare pentru companii din domeniul 
agricol și alimentar. Oferim soluții tehnice complete, de la 
dezvoltarea proiectelor până la instalare și întreținere. Orient 
Wei este reprezentantul oficial al Hefei Meyer Optoelectronic 
Technology Inc. TM „MEYER” este compania numărul unu 
din China pentru producția de sortatoare optice și se numără 
printre cei 5 lideri mondiali în furnizarea de echipamente de 
sortare  în peste 100 de țări ale lumii.

Orient Way is a modern production company, specialized 
in innovative solutions for companies in the agricultural 
and foodstuffs production fields. We offer complete techni-
cal solutions, from project development to installation and 
maintenance. Orient Wei is the official representative of He-
fei Meyer Optoelectronic Technology Inc. TM “MEYER” is the 
number one company in China for the production of optical 
sorters and is among the 5 world leaders in the supply of 
sorting equipment in over 100 countries of the world.

ORIENT WAY, LLC

+38 (050) 191-38-07
+38 (050) 478-16-83
+38 (050) 351-32-77
+38 (044) 579-90-98

 07403, Україна, Київська область, 
м.Бровари, ул. Броварской сотни, 5
почта: info@orientway.com.ua
сайт: https://orientway.com.ua

OZONTEH IMPEX S.R.L.

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

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

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

GSM: +373 698 98 123 - marketing 
department 

GSM: +373 698 98 800 - technical de-
partment 

GSM: +373 698 98 772 - spare parts 
department

GSM: +373 698 98 755 - accounting 
department

URL: www.Tractoare.md
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I.C.S. PETRUZALEK S.R.L.

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

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

The company is one of the leaders on the national market of 
packing equipment and materials for the food-processing in-
dustry, dealing also in equipment for meat, vegetables and 
fruit processing and bread cutting. Fields of activity: • Sale of 
equipment: - Packing in stretch-film; - Packing in shrink-wrap; - 
Flow-pack packing; - Packing in modified atmosphere (МАР); 
- Vacuum packing; - Meat processing and cutting; - Bread cut-
ting; - Vegetables and fruit processing; • Sale of packaging 
materials; • Service throughout Moldova; • Free delivery of 
goods to any point of the country.

str. Lunca Bâcului 33/3
Chiținău, MD 2023 Moldova

+373 79452822
+373 69886968

+373 69506956
+373 79998601

+373 22 422 450 fax
www.policontract.md

1.Tratarea apei
- stații de tartare a apei potabile și apei industriale, apei pen-
tru irigare
- sisteme de dozare a apei, reglarea pH apei, dozarea micro-
elementelor
- produse chimice pentru dezinfectarea apei potabile, indus-
triale și pentru agricultură 
2.Produse  pentru zootehnie
- nutriție (înlocuitor de lapte, zeolit, premix, zer, grăsimi, bi-
carbonat de sodiu) 
- dezinfectare (sulfat de cupru, sulfat de zink, Calgonit DS 680).

1. Water treatment
- treatment stations for drinking and industrial water, irriga-
tion water
- water dosing systems, water pH regulation, microelement 
dosing
- chemicals for disinfection of drinking, industrial and agri-
cultural water
2. Products for animal husbandry
- nutrition (milk substitute, zeolite, premix, whey, fat, sodium 
bicarbonate)
- disinfection (copper sulphate, zinc sulphate, Calgonit DS 680).

POLICONTRACT S.R.L.
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POMUL REGAL S.R.L. 

POMUL REGAL este producător (pepinieră de nuci), impor-
tator și distribuitor de puieți de nuc de soiurile Chandler, 
Fernor, Franquette și Fernette, care sunt comercializate la un 
preț atractiv pe piața din Republica Moldova. De asemenea, 
producem și portaltoi de nuc. La moment, compania deține 
plantații de nuc pe o suprafață de 164 ha, cu peste 33 mii de 
pomi. Prestăm servicii de consultanță și plantare a livezilor 
de nuc.

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

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

Institute of Crop Science “Porumbeni” beginning from 1974 
creates hybrids of maize and sorghum of highest biological 
categories, adapted to climatic conditions of Moldova. Sci-
entific researchers are elaborating effective technologies of 
maize cultivation and soil fertility maintenance for corn and 
sorghum producers. Institute of Crop Science “Porumbeni” 
is proposing for sale a wide range of hybrid seeds of maize 
and sorghum, including Porumbeni 310, 383, 374, 427, 458, 
and 461 of highest quality. Production potential of “Porum-
beni” hybrids is 12-15 tons/ha of grain without irrigation and 
15-19 tons/ha of grain under irrigation.

INSTITUTUL  DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”

MD-4834, s. Pașcani, r-l Criuleni, Republica Moldova
Tel/Fax: +37322 24-55-71; e-mail: ifporumbeni@rambler.ru; 

www.porumbeni.md

Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” începând cu anul 1974 
creează hibrizi de porumb și sorg de categorii biologice supe-
rioare, adaptaţi la condiţiile climatice a Moldovei. Cercetătorii 
știinţifici elaborează tehnologii eficiente de cultivare a porum-
bului și de menţinere a fertilităţii solului pentru producătorii 
de porumb și sorg. Institutul de Fitotehnie Porumbeni propu-
ne spre comercializare o gamă largă de seminţe hibride de 
porumb și sorg inclusiv - Porumbeni 310, 383, 374, 427, 458, 
461 de calitate impecabilă. Potenţialul genetic de producere 
a hibrizilor marca “Porumbeni” este de 12-15 tone/ha boabe 
fără irigare și 15-19 tone/ha în condiţii de irigare. 
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ProCredit Bank este o bancă comercială orientată spre dez-
voltare. Deservim la cel mai înalt nivel agenţii economici și 
persoanele fizice care doresc să economisească. Ne ghidăm 
după o serie de principii de bază: punem valoare pe trans-
parență în comunicarea cu clienții, nu promovăm creditarea 
de consum, încercăm să minimizăm impactul nostru asupra 
mediului înconjurător și oferim servicii bazate pe înțelegerea 
situației fiecărui client și pe analiză financiară solidă. 
În activitatea noastră cu clienții business, ne concentrăm pe 
colaborarea cu întreprinderile mijlocii și mari, deoarece sun-
tem convinși că aceste întreprinderi creează locuri de muncă 
și au o contribuție vitală in dezvoltarea economică a țărilor 
în care activează. Oferind posibilități de economisire simple 
și accesibile și alte servicii bancare și investind resurse sem-
nificative în educația financiară, ne propunem să promovăm 
cultura economisirilor și responsabilității financiare.

ProCredit Bank is a development-oriented commercial bank. 
We serve at the highest level businesses and individuals who 
want to save. We are guided by a series of basic principles: 
we value transparency in communicating with customers, we 
do not promote consumer lending, we try to minimize our 
impact on the environment and we offer services based on 
understanding each client’s situation and on sound financial 
analysis.
In our activity with business clients, we focus on collabo-
rating with medium and large enterprises, because we are 
convinced that these companies create jobs and have a vital 
contribution to the economic development of the countries 
in which they operate. Offering simple and accessible sav-
ings opportunities and other banking services and investing 
significant resources in financial education, we aim to pro-
mote the culture of savings and financial responsibility.

MD-2001, mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,65, of.901
Tel. 080000010
e-mail: mda.office@procredit-group.com
site: www.procreditbank.md 

B.C. PROCREDIT BANK S.A. 

MD-2044, Republica Moldova, or. Chișinău,
str. Petru Zadnipru 19, of. 97 (adresa juridică)

str. Codrilor 16, of. 92 (oficiu), Costruct DEPO
Telefon: +373 780 80 909

e-mail, site: proteh@proteh.md, www.proteh.md
www.ziegler-harvesting.com, http://soyuz-st.com/

PROTEH-AGRO S.R.L.

Compania PROTEH-AGRO activează din anul 2009, având ca 
gen de activitate comercializarea tehnicii agricole, a fertili-
zanților și a produselor de uz fitosanitar. 
PROTEH-AGRO este dealer exclusiv al brandului german ZI-
EGLER Gmbh în Republica Moldova, care este producător 
de utilaje agricole de recoltat rapiță, secerătoare de recoltat
porumb, floarea soarelui, soia.
PROTEH-AGRO SRL este partenerul exclusiv al companiei 
Союз-Спецтехника (Ucraina) în Republica Moldova, care 
este producător de semănători No-Till și culturi de acoperire 
(Cower Crops).
Având o echipă de profesioniști și o experiență bogată in 
domeniu, suntem mereu la dispoziția producătorilor agricoli 
din Republica Moldova.

PROTEH-AGRO has been operating since 2009; its main ac-
tivity is commercialization of agricultural technique, fertilizers 
and plant protection products.
PROTEH-AGRO is the exclusive dealer of the German brand 
ZIEGLER Gmbh in Moldova,  a manufacturer of agricultur-
al machinery for rapeseed, harvesters for maize, sunflower, 
soybean.
PROTEH-AGRO SRL is the exclusive partner of the company 
Союз-Спецтехника (Ukraine) in Moldova,  a manufacturer of 
No-Till seeders and cover crops.
With a team of professionals and rich experience in the field, 
we are always available to agricultural producers in Moldova.

Proteh
Agro
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Compania ’’Radelux-Prim’’ SRL, fondată în 2013, comercia-
lizează umidometre de înaltă precizie și alt echipament de 
determinare a calității produselor agricole. Preocuparea 
noastră este promovarea umidometrelor calitative la prețuri 
echitabile. Din acest motiv, am devenit distribuitori autorizați 
în Moldova a companiilor Farmcomp (Wile, Finlanda) și Su-
pertech Agroline (SuperPro, Danemarca). Suntem lideri pe 
piața utilajelor de măsurare a umidității produselor cereali-
ere și alimentare, fiind axați pe nevoile fermierilor. Pe lângă 
aceasta, avem în vânzare: sonde de prelevare a probelor, 
sonde de determinare a temperaturii cerealelor, refractome-
tre pentru fructe, cântare de analiză pentru laborator, mori 
de laborator, sisteme de monitorizare a temperaturii și umi-
dității în elevatoare, penetrometre sol, GPS-metre agricole 
etc. Găsiți toate produsele și prețurile acestora pe pagina 
noastră online – www.vlagomer.md
De asemenea, aducem la comandă și alte utilaje și tehnică 
agricolă, oferind consultații, preț bun și deservire post-cum-
părare.

The company RADELUX-PRIM, founded in 2013, sells high 
precision humidometers and other equipment for deter-
mining the quality of agricultural products. Our goal is the 
promotion of qualitative humidometers at fair prices. For 
this reason, we have become authorized distributors of 
Farmcomp (Wile, Finland) and Supertech Agroline (Super-
Pro, Denmark) in Moldova. We are leaders in the market of 
equipment for measuring the humidity of cereals and food 
products, focused on the needs of farmers. In addition, we 
have for sale: probes for sampling and temperature deter-
mination of cereals, refractometers for fruit, scales for lab-
oratory analysis, laboratory mills, systems for monitoring 
temperature and humidity in elevators, soil penetrometers, 
agricultural GPS-meters etc. Find all the products and their 
prices on our online page - www.vlagomer.md. 
We also deliver other agricultural machinery and equipment 
to order, offering consultations, good prices and post-pur-
chase service.

mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrân 34, of.48 
http://www.vlagomer.md 
+373 69148059 

RADELUX-PRIM S.R.L.

Vlagomer.md
Umidometre  de înaltă  preciz ie

FABRICA DE PRELUCRARE A SEMINȚELOR 
DE PORUMB DIN RĂUȚEL S.A.

s. Răuțel, r-l Fălești
MD-5945, Republica Moldova

tel.: 0-231-20044; 0-259-53291
fax: 0-259-53290

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

Website: www.rautel.md

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

“Corn Seeds Processing Factory Rautel” SA, founded in 1979, 
is the leader of the Moldovan industry of hybrid corn seed 
production.
Rautel Factory offers a wide range of high quality seeds for 
growing commercial corn: early hybrids, very early, medium, 
late and very late for grains, but also for silage with an excel-
lent feed potential.
We provide the following services: growth and production 
of corn hybrids, reception, cleaning, drying, processing, cali-
bration, treatment, packaging of seeding products; receiv-
ing, cleaning and storage of cereals; agro-technical services; 
road transport services; loading wagons and access to rail 
transport; storage and marketing of petroleum products; 
storage and marketing of agrochemicals.
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SARTOROM IMPEX SRL LABORATOR / CONTROLUL CALI-
TĂŢII ÎN PRODUCŢIE
Cu o experiență de 30 ani, Sartorom a dezvoltat în domeniul 
agriculturii, morăritului și panificației aparate portabile pen-
tru utilizare în câmp/pe teren; aparatură de laborator pentru 
recepție, analize cereale, pregătire semințe, analize făină, 
aluat, pâine; sisteme de prelevare, control și monitorizare 
pentru silozuri și magazii; sisteme pentru producție în mori și 
fabrici de panificație.
Pentru aparatele achiziționate de la firma Sartorom, vă oferim 
prin laboratorul nostru verificări metrologice pentru umido-
metre, balanțe și cântare, iar prin departamentul Service in-
stalări de aparate și echipamente, mentenanță/întreținere 
periodică, reparații în garanție și post-garanție, actualizări 
calibrări, consultanță implementare ISO 17025 și ISO 9001.
Granolyser HL aparat NIR de analiză în bob întreg cu tehno-
logie Diode Array Determină rapid umiditatea, proteina, gră-
simea, glutenul, cenușa, indicele Zeleny etc. Analiza semințe 
bob întreg: cereale, oleaginoase, leguminoase și porumb.
Afișaj: LCD color, touchscreen, 8” Imprimantă integrată. Pla-
că de rețea și interfață USB integrate. Modul determinare 
masa hectolitrica.

SARTOROM IMPEX SRL LABORATOR / QUALITY CONTROL 
IN PRODUCTION
With 30 years of experience, Sartorom has developed in the 
field of agriculture, milling and bakery portable applianc-
es for field use; laboratory equipment for reception, cereal 
analysis, seed preparation, analysis of flour, dough, bread; 
sampling, control and monitoring systems for silos and ware-
houses; production systems for mills and bakeries.
For the equipment purchased from Sartorom, we offer, 
through our laboratory, metrological checks for moisture 
meters, scales and through the Service department instal-
lation of equipment, periodic maintenance, warranty and 
post-warranty repairs, calibration updates, consulting in the 
implementation of ISO 17025 and ISO 9001.
Granolyser HL full grain NIR analyzer with Diode Array tech-
nology - quickly determines moisture, protein, fat, gluten, 
ash, Zeleny index etc. Analysis of whole grain seeds: cereals, 
oilseeds, legumes and maize.
Display: color LCD, touchscreen, 8 ”Integrated printer. Inte-
grated network interface and USB interface. Mode of deter-
mination of hectolitric mass.

șos. București-Măgurele, nr. 232 
051434 Bucuresti, Sector 5, România
Tel.: +40 21/ 255.31.32 
Mob.: +40 745 078 027
e-mail: info@sartorom.ro
web: www.sartorom.ro

SARTOROM IMPEX S.R.L.

tel: +37369977674
MD-2084, Chisinau str Calea Mosilor 11

WEB: www.sauto.md
Email: managment@sauto.md

SAUTO S.R.L. 

Companie SAUTO  este specializată în importul și vânza-
rea automobilelor rulate din Europa în Republica Moldova. 
Având ca obiectiv oferirea unui  larg asortiment de auto-
mobile accesibile pentru toți, am devenit unul din cei mai 
importanți importatori auto din Moldova.  SAUTO înseamnă 
echipă - o echipă unită, bine pregătită și pasionată de dome-
niul auto, ai cărei membri împărtășesc, indiferent de nivelul 
ierarhic, aceleași valori și principii. Astăzi, reprezentăm cu 
succes branduri  auto renumite, lucrăm în  fiecare zi pentru 
a descoperi soluții noi, pentru a consolida și crește calitatea 
serviciilor prestate.
Vă așteptăm la noi pentru a cunoaște oameni pasionați și in-
struiți, gata să vă prezinte o marcă auto cu adevărat impresi-
onantă, într-o parcare modernă, așa cum sunt și mașinile pe 
care le oferim. 

SAUTO S.R.L. is specialized in the import and sale of cars 
with mileage from Europe in Moldova. With the goal to of-
fer a wide range of cars accessible to everyone, we have be-
come one of the most important car importers in Moldova.
SAUTO is a team - a united team, well prepared and pas-
sionate about the automotive field, whose members share, 
regardless of the hierarchical level, the same values and prin-
ciples.
Today, we successfully represent renowned car brands, we 
work every day to discover new solutions, to strengthen and 
increase the quality of the services provided.
We are waiting for you - you will meet passionate and trained 
people, ready to present a truly impressive car brand, in a 
modern car park, as are the cars we offer.
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MD-6801 r-nul Ialoveni, 
Republica Moldova 
GSM : +373 69/ 57-78-70

SELECT FLOR S.R.L.

Producerea seminţelor de flori. Production of flower seeds.

Compania SELPO.EU prestează servicii cu garanție și suport 
prin diagnosticare, întreținere tehnică, reparație, instalare/
montare a stațiilor hidraulice, echipamentelor și piesele 
acestora. Furnizăm produse de înaltă calitate, precum și solu-
ții în domeniul hidraulic pentru aplicații mobile și industriale 
pentru sectoarele: energetic, industrie alimentară, construc-
ții, agricultură, echipamente industriale, tehnică specială și 
sectorul medical. Dispunând de o echipă de proiectare ex-
perimentată proprie, oferim soluții complete: de la proiecta-
re până la punerea în funcțiune și service post-vânzări pentru 
aplicații. Echipamentele (motoare, pompe și valve hidrau-
lice, valve distribuitoare de tip solenoid, stații hidraulice), 
precum și alte unități hidraulice sunt oferite sau pot fi aduse 
la comandă de compania HYDRO TECH, echipamente care 
corespund cerințelor moderne și calității europene. De ase-
menea, pentru îmbunătățirea calității și confortului clienților 
avem în dotare echipe mobile care prestează serviciile men-
ționate la fața locului.

SELPO.EU provides warranty and support services through 
diagnostics, technical maintenance, repair, installation / 
mounting of hydraulic stations, equipment and their parts. 
We provide high quality products as well as hydraulic solu-
tions for mobile and industrial applications for the energy, 
food, construction, agricultural, industrial, and medical 
sectors. With our experienced designing team, we offer 
complete solutions: from design to commissioning and af-
ter-sales service for applications. Equipment (motors, pumps 
and hydraulic valves, solenoid distributor valves, hydraulic 
stations). as well as other hydraulic units are offered or can 
be delivered on command by HYDRO TECH, equipment that 
meets modern requirements and European quality. Also, to 
improve the quality and comfort of our customers, we have 
mobile teams providing on-site the mentioned services.

SELPO.EU S.R.L.

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

www.ht.md



www.moldagrotech2.moldexpo.md www.moldagrotech2.moldexpo.md
108 109

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

SERVMIXT-AGRO este o companie în dezvoltare rapidă și 
dinamică, fiind dealerul oficial al renumitelor companii din 
Germania: Claas și Horsch.
Serviciului de logistica al companiei oferă posibilitatea de 
livrare la domiciliu a tehnicii: tractoare, combine, mașini de 
erbicidat, semănători, mașini de lucrare a solului. De aseme-
nea, compania noastră dispune de un depozit propriu, cu o 
gamă largă și completă de piese originale de schimb, care 
este capabilă să vă aprovizioneze continuu pentru a vă între-
ține echipamentul agricol într-o stare cât mai bună. Pe lângă 
toate acestea, compania dispune și de specialiști calificați, 
care pot să vă ofere spijin tehnic și informații necesare pentru 
a putea benificia cu mai multă ușurință de produsele noastre.
SERVMIXT-AGRO, alături de partenerii săi CLAAS și HOR-
SCH, este gata să vă ajute la găsirea celor mai eficiente solu-
ții financiare pentru achiziționarea echipamentelor necesare.

SERVMIXT-AGRO is a fast-growing and dynamic company, 
the official dealer of the famous German companies Claas 
and Horsch.
The logistics service of the company offers the possibility of 
home delivery of equipment: tractors, combines, self-pro-
pelled sprayers, seeders, soil cultivation machines. Our com-
pany also has its own warehouse with a wide and complete 
range of original spare parts that is able to supply you con-
tinuously to keep your agricultural equipment in the best 
possible condition. In addition to this, the company also has 
qualified specialists, who can provide you with technical sup-
port and information to make it easier to benefit from our 
products.
SERVMIXT-AGRO, together with its partners CLAAS and 
HORSCH, is ready to help you find the most cost-effective 
financial solutions for purchasing the necessary equipment.

SERVMIXT-AGRO S.R.L

Calea Basarabiei, 54
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/12-31-90
Fax : +373 22/12-31-99
GSM : +373 69/21-31-99

E-mail: office@servmixt.md
URL: www.servmixt.md

șos. Muncești 271, pavilionul 6, of. 404 
Chișinău, Republica Moldova

tel./fax: +373 22 52 71 13, 52 81 01
mob.:+373 69157043, 60127711

S.C. SILVMAR COMPLET S.R.L.

Compania SILVMAR COMPLET activează din anul 2005 în 
domeniul aprovizionării, montării, exploatării utilajelor și ma-
șinilor pentru sectorul zootehnic; prestează servicii de repa-
rație, reglare a mașinilor, uneltelor, agregatelor din sectorul 
agricol.

The company SILVMAR COMPLET is operating since 2005, 
specialized in the supply, installation, operation of machin-
ery and equipment in the livestock sector; provides repair 
and adjustment of equipment, tools and aggregates in the 
agricultural sector.
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Compania ”Studioul Sistemelor Agricole” (SAS) oferă o abor-
dare inovativă a managementului operațional în cadrul între-
prinderilor agricole.
Platforma SAS by Cropio - produsul de bază al companiei, 
oferă fermierilor control de la distanță asupra vegetației, ma-
șinilor agricole și a parcelelor de teren.

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

STUDIOUL SISTEMELOR AGRICOLE S.R.L.

mun. Chișinău, or. Durlești , Republica Moldova 
tel: +373 79 988 063, +373 60 006 630,  
e-mail: office@sasagro.com, 
site: sasagro.com

MD-2037, Chisinau, str. Transnistria, 5/1.
tel.: + 373 22 92 55 11
fax: + 373 22 42 26 57

e-mail: office@sumaral.md
www.sumaral.md

SUMARAL-RACING S.R.L.

Compania SUMARAL-RACING operează pe piața din Moldo-
va de peste 20 de ani. Portofoliul companiei include lubrifi-
anți, lichide de răcire, filtre de la branduri cunoscute precum 
TOTAL, FUCHS, IDEMITSU, ARTECO, DONALDSON. 
La ediția curentă a expoziției, pe lângă uleiuri, antigeluri și fil-
tre de înaltă calitate, SUMARAL-RACING oferă companiilor din 
Republica Moldova angajate în agricultură și un serviciu com-
plet pentru monitorizarea stării tehnice a tractoarelor, combi-
nelor și altor echipamente  - sistemul de diagnoze ANAC. 
În baza depistării poluanților și a așchiilor de metal, a cantită-
ții acestora în mostra de ulei,  ANAC stabilește un diagnostic 
aprofundat al uzurii tuturor componentelor mecanice (mo-
tor, transmisii, sisteme hidraulice) ale echipamentului dum-
neavoastră, ceea ce va permite să eliminați defecțiunile în 
timp util și cu eforturi mici. 
Clienții noștri vor beneficia pe lângă lubrifianții, antigelurile și 
filtrele de înaltă calitate, și de un serviciu unic foarte important.

SUMARAL-RACING has been operating in the Moldovan 
market for over 20 years. The company’s portfolio includes 
lubricants, coolants, filters from such well-known brands as 
TOTAL, FUCHS, IDEMITSU, ARTECO, DONALDSON.
At this exhibition, SUMARAL-RACING  offers farming house-
holds  not just high-quality oils, antifreezes and filters, but a 
comprehensive service for monitoring the technical condi-
tion of tractors, combines and other equipment through a 
unique diagnostic called ANAC.  By the number of pollut-
ants and metal chips found in the used oil, this diagnostics 
allows you to determine the malfunction of specific nodes 
and timely eliminate them by small efforts. Together with 
high-quality lubricants, antifreezes and filters, our customers 
receive a unique service, which is very important for them.
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GRANULATOR FURAJE 
MODEL Eurogran 150
 
 Granulatorul se folosește la procesarea cerealelor și furajelor 
în granule de dimensiuni mici, fiind foarte util în gospodarii 
țărănești. Eurogran 150 este acționat de un motor electric 
de 3 kW care asigură transmisia puterii prin 2 curele. Echipa-
mentul de lucru este format din matrice și role. Rolele pre-
zează materia primă, trecând-o prin găurile matricei care pot 
fi de 3, 4, 6 și 8 mm. În timpul acestui proces se înregistrează 
o temperatură de 60-70 grade. Astfel, granulele încălzite pot 
fi folosite la hrănirea animalelor, păsărilor de curte, peștilor.

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

TEHNO MS S.R.L.

str. Mihai Sadoveanu 42/7
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
URL : ww.tehno-ms.md
GSM : +373 79/ 53-65-87
GSM : +373 60/ 04-34-04
E-mail: tehno_ms@mail.ru

www.tirexpetrol.com
MD-2012, mun. Chișinău,

str. București, 45A
Telefon departament „Vânzări en-gros”:

022 200 786
Telefon departament „Carduri”:

022 200 746

Adresa de e-mail:
office@tirexpetrol.com

Linkul contului de Facebook
https://www.facebook.com/TirexPetrol-

Official/

TIREX PETROL

Produse de tip FUEL.
Printr-o rețea de 78 de statii de alimentare cu acoperire pe 
întreaga republică, majoritar în mediul rural, comercializăm 
benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat pentru automobi-
liști, sectorul pivat și sectorul public.
Toate tipurile de carburanți ‘’Tirex Petrol’’ asigură respectarea 
normelor de emisie Euro 5.

Produse de tip NON-FUEL.
Colaborăm cu lanțuri populare de produse alimentare și de 
servicii pentru a oferi clienților noștri o experiență plăcută. Pe 
lângă acestea disponibilizăm produse pentru îngrijirea auto-
mobilului, precum lichid pentru parbriz, lichid anti-insecte, 
ulei de motor etc…

FUEL type products
Through a network of 78 filling stations throughout the re-
public, mostly in the rural area, we sell gasoline, diesel and 
liquefied petroleum gas for motorists, the private and the 
public sectors.
All Tirex Petrol fuel types ensure compliance with Euro 5 
emission standards.
 
NON-FUEL products
We work with popular food and service chains to give our 
customers a pleasant experience. In addition, we provide car 
care products, such as windshield fluid, anti-insect fluid, en-
gine oil, etc.
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Украина, г. Киев
ул. Щербакова 60, оф. 40
+3804449439509
+380 97 156 19 16

e-mail: unicus89@gmail.com 
Site: systemuf.ru
Site: systemuf.com

ULTRA FIX

Adezivul de încredere ULTRA FIX este o noutate absolută în 
tehnologia modernă de lipire. Adezivul numărul unu ULTRA 
FIX reprezintă un întreg sistem de lipire care permite să uniți 
într-un tot întreg aproape toate tipurile de materiale. Grație 
acestei caracteristici a fost recunoscut  în lume. ULTRA FIX 
este utilizat cu mare succes în toate domeniile, inclusiv în: 
electronică și electrotehnică, în producția de bijuterii și cea-
suri, în construcția de automobile și avioane, prelucrarea 
metalelor și construcții navale, precum și în industrie, tehno-
logii de măsurare și stomatologie, optică, turnătorii metale. 
Adezivul este ideal pentru lipirea materialelor elastice, po-
roase sau absorbante. În magazinul online puteți cumpăra 
adeziv System Ultra Fix cu reducere, pentru aceasta este 
suficient să efectuați o comandă, indicând numele și numă-
rul de telefon, managerul vă va contacta pentru a finaliza 
procedura. Sistemul UF este în diferite volume - 10g., 20g., 
50g. Sunt disponibile și activatorul RAPID- ULTRA, materialul 
de umplutură ULTRA-FILL, curățătorul DEFIX-ULTRA, aceste 
componente extind posibilitățile de folosire a adezivului. 
Toate componentele SYSTEM UF sunt fabricate în Germania.

Sensational and reliable glue ULTRA FIX is a real novelty in 
the international market of modern gluing technologies. 
Glue №1 ULTRA FIX is a gluing system  allowing to connect 
almost all kinds of materials, ensuring its worldwide recog-
nition. ULTRA FIX is used with great success in all industries, 
such as electronic and electrical, jewelry and watch-making, 
automotive, aviation, shipbuilding and metal processing, as 
well as in measuring and dental technique, optics, model 
manufacturing. The glue is ideal for bonding flexible, porous 
or absorbent materials. The System Ultra Fix glue can be pur-
chased online at a discount: you just place your order with 
your name and phone number and you will be contacted 
by the manager for further processing of the order. The UF 
System is available in varying amounts - 10g, 20g, 50g. Also 
available are the activator RAPID-ULTRA, filler ULTRA-FILL, 
cleaner DEFIX-ULTRA - these components extend the capa-
bilities of the adhesive. All components of the SYSTEM UF 
are made in Germany.  

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU 
IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD

Obiectivul de bază al Programelor IFAD implementate în Re-
publica Moldova este de a reduce sărăcia în zonele rurale prin 
crearea unor condiții favorabile pentru creșterea veniturilor 
celor mai săraci membri ai societății rurale, oferind acces la 
piețe, crearea de noi locuri de muncă și stimularea creșterii 
strategice a agriculturii în zonele rurale. Cele mai importan-
te domenii de intervenție în cadrul Programelor IFAD sunt: 
acordarea de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului; 
dezvoltarea infrastructurii economice rurale prin acordarea de 
granturi competitive, care urmează să fie investite în construc-
ția sau reabilitarea obiectelor infrastructurii publice; dezvolta-
rea lanțurilor valorice agricole prin furnizarea de informații și 
de sprijin financiar pentru dezvoltarea acestora; promovarea 
tehnologiilor conservative și ecologice de lucrare a solului; 
sporirea capacității de adaptare la schimbările climatice prin 
adoptarea tehnologiilor moderne de către fermieri; oferirea 
unei game largi de asistență tehnică (instruiri, consultanță).

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

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, bir. 1303
MD 2004 Chișinău, Republica Moldova 

tel. : +373 22/ 22-50-46; 21-00-56 
fax : +373 22/ 87-16-59 

e-mail: office@ucipifad.md 
URL: www.ucipifad.md
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Compania UNITED SOLUTIONS este formată de un grup de 
tineri profesioniști ca rezultat al depistării necesităților între-
prinderilor de a obține diferite soluții într-un singur centru 
informațional.
Motto-ul companiei ,,Răspundem provocărilor calculând pa-
șii cu pasiune și perseverență”
Oferim următoarele servicii:
- Suport consultativ la accesarea fondurilor, subvențiilor, pro-
iectelor  locale și internaționale;
- Suport tehnic la formarea pachetului de acte conform pro-
gramului ales;
- Contabilitate optimizată și personalizată;
- Servicii juridice ajustate la necesitățile dvs.;
- Contribuirea la formarea conceptului de business și iniție-
rea unei noi afaceri. 

United Solutions SRL is formed by a group of young profes-
sionals as a result of identifying the needs of businesses to 
obtain various solutions in a single information center.
The motto of the company is  “We answer the challenges by 
calculating steps with passion and perseverance”. 
We offer the following services:
- Advisory support for accessing funds, grants, local and in-
ternational projects;
- Technical support for the formation of the package of doc-
uments according to the chosen program;
- Optimized and customized accounting;
- Legal services tailored to your needs;
- Contributing to the formation of the business concept and 
starting a new business.

Sediu: str. Mitropolit Varlaam 84, of.12, 
mun. Chișinău, RM, MD-2001
Contacte:
Departamentul consultanță
Tel: 069914446
e-mail: office@unitedsolutions.md

Departamentul Contabilitate 
Tel: 060825925
e-mail: 
ala.timbalari@unitedsolutions.md

UNITED SOLUTIONS S.R.L.
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT  

DIN MOLDOVA 

str. Mirceşti, 42 MD 2049 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 31-22-58; 31-22-56 

E-mail: info@uasm.md 
URL : http://www.uasm.md

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

On the 9th of October, 2013, the State Agrarian University of 
Moldova celebrated 80 years of higher agricultural educa-
tion. During these 80 years since its foundation, SAUM has 
made a particularly valuable contribution to the economic, 
social, political and cultural sectors of our society. SAUM 
trained more than 50,000 specialists at its faculties, includ-
ing about 1,000 from 67 countries who distinguished them-
selves by remarkable results in production and research both 
in our country and abroad. Among the SAUM graduates we 
can mention a number of personalities such as: presidents 
of the country, prime ministers, members of Parliament, am-
bassadors, ministers, members of the Academy of Sciences, 
writers etc. According to the Decree no. 820-VII of 4 Octo-
ber, 2013, as a sign of high appreciation of special merits in 
the development of higher education, for a valuable contri-
bution to the training of highly qualified specialists and for 
prodigious methodological and scientific activity, the State 
Agrarian University of Moldova was awarded the highest 
state distinction - the Order of the Republic.
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VEREMICO S.R.L. este un producător autorizat de vermicom-
post bio (viermi roșii de compostare) în Moldova, raionul Ia-
loveni. Compania controlează procesul de producție în con-
formitate cu cele mai bune practici internaționale, acordând 
o atenție deosebită calității și valorii nutritive a materiilor 
prime, precum și stabilității microclimatului. Aceasta asigură 
cea mai înaltă calitate a biohumusului și un volum de pro-
ducție stabil lunar. În prezent, volumul minim de producție 
lunar garantat este de 10 tone de vermicompost (cel puțin 
15 metri cubi). Biohumusul este disponibil atât la vânzare cu 
amănuntul, cât și în vrac, la un preț de 25 lei per litru și până 
la 12.000 lei (600 euro) pentru un metru cub. La cerere sunt 
disponibile analizele chimice actualizate ale biohumusului. 
Acordurile de furnizare pe termen lung și cererile pentru ex-
port sunt binevenite. 

VEREMICO S.R.L. is a licensed producer of organic worm 
castings (vermicompost/biohumus) based in Moldova, Ial-
oveni region. The company follows a controlled production 
process in line with the best industry practices, with a spe-
cial focus on the quality and nutritional richness of the input 
materials and the stability of the micro-climate. This ensures 
the highest quality worm castings and a stable and reliable 
monthly production volume. Currently, the minimum guar-
anteed monthly output is 10 tons of worm castings (at least 
15 cubic meters). The worm castings are available both in 
retail and wholesale quantities with the price ranging from 
25 MDL per liter to 12 000 MDL (600 EUR) per cubic meter. 
Recent chemical analysis of worm castings is available upon 
request. Long-term supply agreements and export requests 
are welcome.  

Moldova, r-nul Ialoveni
+373 60 70 2000
veremico@gmail.com
www.veremico.md

VEREMICO S.R.L. / BIOHUMUS

Via Udine, 39
33095 Rauscedo (PN), Italy
Tel. +39.0427.948809 / 11

e-mail: monique.truant@vivairauscedo.com; vcr@vivairauscedo.com
www.vivairauscedo.com

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO 

Vivai Cooperativi Rauscedo este o pepinieră de viță de vie 
de renume mondial, cu o producție anuală de 85 de milioa-
ne de vițe altoite. Pe lângă calitatea excelentă a produselor 
lor, confirmată de-a lungul deceniilor, VCR s-a evidențiat prin 
inovații constante, o grijă maximă pentru condiția fitosanita-
ră a materialelor de înmulțire, asigurată, în primul rând, prin 
selecția clonelor, iar acum și cu noile soiuri de struguri rezis-
tente la boli. Vă invităm  la standul VCR să gustați micro-vini-
ficările noastre experimentale.

Vivai Cooperativi Rauscedo are the world-leading vine nurs-
ery with a yearly output of 85 million grafted vines. Besides 
the excellent quality of their products during decades, VCR 
have been standing out for constant innovation, maximum 
care for the phytosanitary status of the propagation materi-
als, thanks to clone selection first and now with the new dis-
ease-resistant grape varieties. You are invited at our stand to 
taste our experimental micro-vinifications.



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

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

  S
PR

IN
G

 2
02

0

Produce și propune seminţe de 12 specii de legume și 28 de 
denumiri de flori. 

Growing and selling seeds of 12 varieties of vegetables and 
28 kinds of flowers

MD4601 or. Edineţ 
tel. 231 49390 
GSM 68477058
GSM: 069906586

VLAS NINA G.Ț.

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

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

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

bd. Moscova 14, Chisinau, 
Republica Moldova

Fax: 022 32 13 55
Gsm: 079 851 432, 079 851 433

Email: costagro-teh@mail.ru
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