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Carolina CHIPER,
Director general al C.I.E. 
“Moldexpo” S.A.

DRAGI PARTICIPANŢI, OASPEŢI, VIZITATORI 
AI SĂPTĂMÂNII AGROINDUSTRIALE DE LA 
MOLDEXPO!
Bucuria revederii în plin anotimp al bilanţurilor, marcat de farmecul toamnei moldove-
neşti, este întregită de un eveniment de zile mari. După o pauză de doi ani, Săptămâna 
agroindustrială revine acasă.

Tradiţional, evenimentul reunește proiectele expoziţionale „Moldagrotech (autumn)”, 
„Farmer”, „Toamna de aur” şi reprezintă un indiciu veritabil al progreselor realizate în 
sectorul agroindustrial.

Expoziţia “Moldagrotech”, agreată de UFI, la ediţia a 40-a aniversară, menţine plafonul 
calităţii. Pentru agricultorii în căutare de tehnică și echipamente, “Moldagrotech” este 
o bună ocazie de reutilare și retehnologizare a gospodăriilor.

De 25 de ani, expoziţia „Farmer” reprezintă un real instrument de promovare a produ-
selor agricole moldoveneşti şi de penetrare a noilor pieţe de desfacere, ceea ce are o 
semnificaţie deosebită în actualele condiţii de orientare spre consumatorii occiden-
tali.

Săptămâna agroindustrială este destinată atât specialiștilor, cât şi publicului larg. 
Fructe, legume, material săditor, miere de albine formează oferta târgului “Toamna de 
aur”.

Desfășurarea concomitentă a manifestărilor expoziţionale facilitează interacţiunea 
dintre beneficiarii şi producătorii din domeniul agriculturii şi favorizează modelarea 
cererii şi a ofertei, încheierea tranzacţiilor directe, dialogarea cu partenerii de afaceri, 
schimbul de experienţe. Iar instrumentele de marketing sunt unice: promovarea imagi-
nii, demonstrarea pe viu a tehnicii, testarea noilor produse, confruntarea ofertei cu cea 
a concurenţilor – sunt doar câteva dintre beneficiile oferite de expoziţii. 

Sinergia dintre părţile implicate – participanţi, organizatori, susţinători – asigură reu-
șita proiectului în întregime. Profit de ocazie pentru a exprima mulţumiri Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, co-organizatorul Săptămânii 
agroindustriale, precum şi tuturor partenerilor: Federaţia Naţională a Fermierilor din 
Moldova, Agroexpert, Agro TV Moldova, AgroProfi S.R.L. – dealer oficial CASE I H în Mol-
dova care este sponsorul general al proiectului.

Prin conjugarea eforturilor, Săptămâna agroindustrială a luat conturul unei platforme 
de comunicare profesională, cu impact benefic asupra dezvoltării domeniului.
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Vladimir Bolea,
Ministru al agriculturii şi 
industriei alimentare

STIMAŢI ORGANIZATORI, PARTICIPANŢI 
ŞI OASPEŢI AI „SAPTĂMÂNII 
AGROINDUSTRIALE DE LA „MOLDEXPO”!
Sunt nespus de bucuros să vă salut la un eveniment de prestigiu pentru sectorul 
agroindustrial, care întrunește expoziţiile jubiliare internaţionale specializate „Molda-
grotech” (ediţia a XXXX-a), „Farmer” (ediţia a XXV-a) și târgul specializat „Toamna de 
aur” 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este principalul promotor și susţinător 
al noilor tehnologii și inovaţii care sporesc competitivitatea și eficienţa în sectorul 
agricol.

Fiecare ediţie a expoziţiilor agricole internaţionale determină vectorul de dezvoltare 
a complexului agroindustrial al Republicii Moldova, promovând pe piaţa internă teh-
nica agricolă performantă, care contribuie la sporirea productivităţii și eficienţei în 
domeniu. Ediţia anului 2022 întruneşte peste 200 de companii din Republica Moldova, 
România, Ucraina, Italia, Austria, care se pregătesc să vă prezinte noutăţile din sector.

Acest eveniment agricol din Republica Moldova reflectă situaţia veridică de pe piaţa 
din regiune, prezentând producătorilor mașini, echipamente și utilaje performante de 
ultima generaţie, tehnologii și sisteme de irigare moderne pentru agricultură, o gamă 
variată de utilaje tehnologice pentru industria de procesare, seminţe și material sădi-
tor, mijloace pentru protecţia plantelor, sectorul zootehnic, altele domenii. La principa-
lul eveniment agricol al anului vor fi prezentate noutăţile din domeniu, iar specialiștii 
vor veni cu diverse recomandări. Mulţi vizitatori sunt în așteptarea celui mai mare târg 
„Toamna de aur”, unde tradiţional producătorii propun fructe și legume, pomi fructiferi 
și decorativi, flori, seminţe. 

La fel, de important este că, expoziţiile facilitează dialogul direct dintre producători şi 
cumpărători, un avantaj în plus fiind concentrarea ofertei pe un singur spaţiu şi crea-
rea condiţiilor favorabile tranzacţiilor. La expoziţie, producătorii şi distribuitorii de tehni-
că dispun de oportunităţi vaste pentru studierea cererii, modelarea ofertei, generarea 
ideilor noi, extinderea contactelor de afaceri, realizarea proiectelor investiţionale, iar 
fermierii, au posibilitate să-și găsească noi parteneri, pieţe de desfacere a producţiei.

Toate acestea, precum și evenimentul „Saptămâna agroindustrială de la „Moldexpo” 
în întregime, au fost posibile graţie eforturilor tuturor participanţilor și structurilor or-
ganizatoare, inclusiv, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Profitând e această ocazie, urez tuturor partenerilor, participanţilor şi vizitatorilor ex-
poziţiilor „Moldagrotech” și „Farmer”, noi succese, afaceri profitabile, discuţii utile, 
contracte durabile, realizări frumoase și roade bogate! 

Cu deosebit respect,
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VLADIMIR GHILIOV,
 Director Agroprofi

DRAGI OASPEŢI, PARTICIPANŢI 
ȘI ORGANIZATORI AI EXPOZIŢIEI 
MOLDAGROTECH EDIŢIA 2022,
Trăim vremuri deloc ușoare cauzate de: criza aprovizionării cu mărfuri ca urmare a 
pandemie, creșteri ale preţurilor, dificultăţi logistice, conflictul armat din Ukraina, ran-
damente, precum și preţuri mai joase decât asteptarile la produsele agricole din se-
zonul 2022. Per ansamblu toate acestea creează o instabilitate asupra agriculturii din 
Republica Moldova și din întreaga regiune.

În ciuda tuturor dificultăţilor, Case IH rămâne fidel principiilor și tradiţiilor sale de a fi 
un partener de încredere pentru fermieri în rezolvarea dilemelor zilnice. Acest lucru se 
aplică și statutului de sponsor general al expoziţiei Moldagrotech. Or, această expo-
ziţie cu tradiţie organizată de echipa Moldexpo oferă în primul rând fermierilor noștri 
frumoasa ocazia de a se familiariza cu cele mai recente inovaţii și tendinţe mondiale 
în domeniul utilajelor și tehnologiilor agricole ce urmează a fi implementate.

Doar prin renovarea parcului tehnic cu echipamente moderne extrem de eficiente și 
productive, aplicând noi tehnologii de economisire a resurselor și management pru-
dent putem aduce agricultura la un alt nivel, așa încât să avem venituri stabile, necă-
tând la situaţia economică și a fatorilor meteo-climatici.

Vă doresc tuturor să petreceţi aceste zile de expoziţie cu folos pentru dumneavoastră 
și afacerea pe care o administraţi!
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DEAR GUESTS, PARTICIPANTS AND 
ORGANIZERS OF THE MOLDAGROTECH 
EXHIBITION 2022 EDITION,
We are living in difficult times caused by: the crisis in the supply of goods due to the 
pandemic, price increases, logistical difficulties, the armed conflict in Ukraine, yields, 
as well as lower than expected prices for agricultural products in the 2022 season. 
Overall, all this creates instability in the agriculture sector of the Republic of Moldova 
and throughout the region.

Despite all the difficulties, Case IH remains true to its principles and traditions of being 
a reliable partner for farmers in solving their daily dilemmas. This also applies to Mol-
dagrotech’s general exhibition sponsor status. However, this exhibition with tradition 
organized by the Moldexpo team first of all offers our farmers the wonderful opportu-
nity to familiarize themselves with the latest innovations and global trends in the field 
of agricultural machinery and technologies to be implemented.

Only by renovating the technical park with highly efficient and productive modern 
equipment, applying new resource-saving technologies, and prudent management 
can we bring agriculture to another level, so that we have stable incomes, regardless 
of the economic situation and weather-climatic factors.

I wish you all to spend these exhibition days with benefit for you and the business you 
manage!
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Valeriu COSARCIUC,
Președintele Federației 
Naționale a Fermierilor din 
Moldova

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

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

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

Expoziţiilor internaţionale 
specializate

MOLDAGROTECH și FARMER
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М е ж д у н а р о д н ы х 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
выставок

MOLDAGROTECH и FARMER
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PROGRAM

of the International speciali-
zed exhibitions

MOLDAGROTECH and FAR-
MER
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LISTA PARTICIPANȚILOR

AGRI-SOLUTIONS S.R.L . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AGROMAȘINA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AGROMESTER HD S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

AGROPIESE TGR GRUPS.R.L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

AGROPROFI-TECH S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . 

AGROTRAC PRIM S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AIR TECHOLOGY S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ALEX S&E S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AUTOSPACES.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BELDI TIME GRUP S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

BEYNE AGROROM S.R.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

COLASS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIAZTECHS.R.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ECO-IRIGARE S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EVOLAR S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FERTIAGRO TRADE S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . 

GBS S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HIDRAULIC-SERVICE S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . 

INOX PLUS S.R.L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

JAMAN S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LIBRA LOGISTIC S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MATEI TRADE S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MEZHTRANS MOLDOVA S.R.L. . . . . . . . . . . . . . 

MICROCELL S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MOLDAGROTEHNICA S.A.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

BAUER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

PROMO SOLUȚII S.R.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SANIVET S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SARTOROM IMPEX S.R.L  . . . . . . . . . . . . . . . . 

SERVMIXT AGRO S.R.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SHARLLY S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TORNUM S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

UNISOLAR TECH S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VADALEX-AGRO S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

WT AGROPROFI S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ADVICE & CONSULTING SRL . . . . . . . . . . . . . . 

AGROFORȚA-M S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ASOCIAȚIA CAMERA DI COMERCIO E INDUSTRIA 
MOLDA-ITALIANA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ATC-AGROTEHCOMERT S.A. . . . . . . . . . . . . . . 

B.C. PROCREDIT BANK S.A.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CONTINENT S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DROFA GRUP S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FPC APROCOMTEH S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

I.I.CHIVIRIGA VITALIE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ICS JM INVEST GROUP SRL  . . . . . . . . . . . . . . 

IM CONTINENTAL INVEST S.R.L. . . . . . . . . . . . . 

IS INSTITUTUL DE TEHNICA AGRICOLA MECAGRO  . 

OGUZENERGY S.R.L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

S.C. COMSALES GRUP S.R.L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

S.C. GREEN EXPERT S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . 

SC AGRO-PARTENER S.R.L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

SMART DRONES AGROTECH S.R.L. . . . . . . . . . . 

VIVAI PIANTE BATTISTINI SO.AGR.S.S.  .  .  .  .  .  .  .  .

S.C. DIOLSEM S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

OCN MIKRO KAPITAL COMPANY S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .

RALUDOR EXPO S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

AGRONOVA UNIC S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PEPENIERA POMICOLA VOINESTI S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .

SYNGENTA AGRO S.R.L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

IM IRRIGATA-CROP SERVICE S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE PORUMBENI   .  .  .  .  .  .
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LISTA PARTICIPANȚILOR

FORTUS S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

UNITATEA CONSOLIDATA PENTRU IMPLIMENTAREA 
PROGRAMELOR IFAD (UCIP IFAD)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CULTURILE DE 
CAMP SELECTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SA VICTORIABANK BC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

BC MAIB S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUROALUN S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ALMA VIVA GROUP S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . 

PROMETEU-T S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FPC CONFORT SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORGANIZATIA OBSTEASCA SOLANA M . . . . . . . . 

CONSILIUL RAIONAL LEOVA  . . . . . . . . . . . . . . 

ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ IARGARA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN 
MOLDOVA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ EDINEȚ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A FEDERAȚIEI NAȚIONALE A FERMIERILOR DIN 
MOLDOVA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

GORDINCOM S.R.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

GRIMPROD-AGRO S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CLIMĂUȚANUL AGRO S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

AGROEXIM S.R.L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

S.A. MECGRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TRANSGRUP-AGROPRIM S.R.L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

BADRAGEANCA S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FRUTMOL S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FGCOMPANI S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ÎI MARCHITAN V.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VILATA-AGRO S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TRANSELIT COMPANIA DE ASIGURĂRI  . . . . . . . . 
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AGRONOVA UNIC - Importator și distribuitor oficial in Republica 
Moldova al companiilor internationale KITANO, ASTER, ZKI. Ac-
tivitatea de baza este comercializarea semintelor de legume 
pentru cimp deschis si sere, a mijloacelor de protectie a plante-
lor, a sistemelor de irigare prin picurare si accesorii, substrat de 
turba. Scopul nostru este de a promova produse ce oferă rezul-
tate și se caracterizează prin: calitate, eficienţă, preţ accesibil, 
aspect, rentabilitate, oferim servicii și consultanţă fermierilor la 
toate etapele dezvoltării unei plantaţii eficiente. Conlucrăm cu 
parteneri cu renume international.

AGRONOVA UNIC - Official importer and distributor in the Re-
public of Moldova of international companies KITANO, ASTER, 
ZKI. The basic activity is the sale of vegetable seeds for open 
fields and greenhouses, plant protection means, drip irrigation 
systems and accessories, peat substrate. Our goal is to pro-
mote products that provide results and are characterized by: 
quality, efficiency, affordable price, appearance, profitability, we 
offer services and consultancy to farmers at all stages of the 
development of an efficient plantation. We work with internati-
onally renowned partners.

F O R F A R M I N G
A N D F A R M E R S

P E N T R U A G R I C U LT U R Ă
Ș I A G R I C U LT O R I

AGRONOVA UNIC S.R.L.
MD-2005, or.Chisinau, str.Pertu Rares,62
E-mail: agronova.unic@gmail.com
Web-site: www.agronova.md
Telefon: (373) 22 238 111
Fax: (373) 22 238 111 
mobil: (373) 68533321
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Advice&Consulting® este o companie italiană care, cu mare 
pasiune, se implică activ în îmbunătăţirea și dezvoltarea sec-
torului pomicol, prin conceperea și implementarea de proiecte 
de lanţ de aprovizionare cu standarde de înaltă calitate, folo-
sind tehnologii made-in-Italy și propriul know-how agronomic. 
Filiala noastră din Moldova, va răspunde prompt la întrebările 
dumneavoastră.

Advice&Consulting® is an Italian company that with great pas-
sion actively commits itself to the improvement and develop-
ment of the fruit sector, through the realization of supply chain 
projects with high quality standards, with made in Italy tech-
nologies and its own agronomic know-how, a plus it brings in 
every project. With the branch in Moldova, it responds promptly 
to your needs.

®

ADVICE&CONSULTING SRL
VIA DELLA COOPERAZIONE, 19 | MEDICINA (BOLOGNA) | ITALY

Telefon: +39 051 028 5231
E-mail: info@advice-consulting.it

Web-site: www.advice-consulting.it/ru
Telefon mobil: +373 687 52 727
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“Agri-Solutions” SRL este o Societate cu capital integral privat, 
înfiinţată în 2018, obiectivul principal de activitate fiind importul 
și comerţul tehnicii agricole - tractoare, combine, mașini agri-
cole, etc., precum și prestarea serviciilor de reparaţii, asigura-
rea cu piese de schimb în perioada de garanţie și postgaranţie.

“Agri-Solutions” SRL este distribuitorul oficial al brand-ului 
Massey Ferguson în Moldova.

„Agri-Solutions” SRL is a company with full private capital, esta-
blished in 2018, the main objective of the activity being the im-
port and trade of agricultural machinery - tractors, combines, 
agricultural machines, etc., as well as the provision of repair 
services, insurance with spare parts exchange during the 
warranty and post-warranty period.

„Agri-Solutions” SRL is the official distributor of the Massey 
Ferguson brand in Moldova.

AGRI-SOLUTIONS SRL
rl. Orhei, sat. Peresecina, str. Ștefan cel Mare, 4
Telefon: +(373) 76 777 111
E-mail: office@agrisolutions.md
Fax: Web-site:www.agrisolutions.md
Telefon mobil: +(373) 76 777 111
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AgroExpert este un portal online despre agricultura avansată

în Republica Moldova, în Europa, în lume. Acest flux de știri zil-
nice și săptămânale și longread -uri - publicaţii de calitate des-
pre ce se întâmplă și ce se va întâmpla pe piaţa regională și 
cea globală de idei, resurse și echipamente pentru producţia 
agricolă, precum și materii prime și produse alimentare. Punem 
accent pe tehnologiile în agricultură durabilă.

AgroExpert este un grup deschis de experţi în domeniile: me-
canizare, agronomie, marketing și jurnalism economic, axaţi pe 
o evaluare publică, interactivă și obiectivă a tuturor aspectelor 
agriculturii moderne.

Agroexpert este o oportunitate pentru fermieri să obţină infor-
maţii proaspete și utile, precum și instrucţiuni de aplicare a teh-
nologilor progresiste pe o singură platformă de informare.

AgroExpert – это интернет-портал о передовом сельском 
хозяйстве в Республике Молдова, в Европе, в мире. Это по-
ток ежедневных новостей и еженедельных лонгридов – ка-
чественных публикаций о том, что происходит уже сейчас 
и произойдет в будущем на региональном и глобальном 
рынке идей, ресурсов и оборудования для сельхозпроиз-
водства, а также сырья и продовольствия. Это акцент на 
технологиях точного, ресурсо- и природосберегающего, 
устойчивого сельского хозяйства. 

AgroExpert - это открытая группа экспертов в сфере меха-
низации, агрономии, маркетинга и экономической журна-
листики. Это специалисты, ориентированные на публичную, 
интерактивную и объективную оценку всех аспектов совре-
менного сельского хозяйства.

AgroExpert – это возможность для думающего и действую-
щего фермера получить пищу для размышления и инструк-
цию для применения - на одной информационной площадке.

PANTONE 368C
CMYK 62.0.98.00
RGB 120.182.34

PANTONE 357C
CMYK 61.0.67.62
RGB 26.86.51

AGROEXPERT
Bd. Mircea cel Bătrân 46

Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 68 26 25 

e-mail: agroexpert.moldova@gmail.com
URL: agroexpert.md
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Compania Agroforţa-M prestează servicii complexe în dome-
niul Agricol și zonelor rezidenţiale. Suntem orientaţi pentru 
satisfacerea cerinţelor fiecărui client în parte, oferind consul-
tanta profesionista de la etapa iniţiala până la finalul fiecărui 
proiect. Oferim tehnologii inovative, produse eficiente și soluţii 
inteligente. Lucram și ne dezvoltam constant, pentru a avea cli-
enţii mulţumiţi și convinși de calitatea serviciilor și produselor 
noastre.

Agroforţa-M company provided complexed services in fields of 
agriculture crops and residential areas. We are oriented to sa-
tisfy individually each requirement of our clients and to offer 
professional consultancy from the initial stage to the end of 
each project. We offer innovative technologies, efficient pro-
ducts and intelligent solutions. We work and develop con-
stantly, to have satisfied customers and convinced in qualified 
services and products.

AGROFORTA-M SRL
MD-4839 RM, mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Calea Orheiului 122
Telefon: +373 78 770 770
E-mail: info@agroforta.md
Fax: Web-site: agroforta.md
Telefon mobil: +373 791 65 227
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Compania Agromester HD și toate subdiviziunile ei structurale 
se conformează standardelor John Deere şi obiectivelor mo-
dernităţii. Reputaţia impecabilă, tehnologiile avansate, cea mai 
bună calitate a serviciilor, instruirea profesională a angajaţilor 
noștri, proximitatea faţă de fiecare client sunt domeniile, în care 
compania noastră mereu tinde să cucerească noi înălţimi.

Agropiese TGR GRUP was founded in 1993. The company offers 
the widest range of agricultural machinery and spare parts for 
it for all types of farms, maintenance and repair throughout 
the full cycle of equipment operation. More than 14,000 farms, 
transport, construction and repair companies use the services 
of Agropiese TGR.

The company Agromester HD and all its structural subdivisi-
ons comply with John Deere standards and the objectives of 
modernity. Impeccable reputation, advanced technologies, the 
best quality of services, professional training of our employees, 
proximity to each client are the areas in which our company 
always tends to conquer new heights.

AGROMESTER HD
Telefon: +373 22 81 92 04

E-mail: s.pruteanu@agromester.md
Web-site: www.agromester.md
Telefon mobil: +373 78 800 180
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Societatea comerciala AGRO-PARTENER SRL a fost fondata in 
2006 si cu un sir de propuneti care deschid noi oportunitati de 
dezvoltare a afacerilor in sectorul agricol prin implementarea 
tehnologiilor modern.

Distribuitor:
- Fertilizanti: Adriatica SPA; ICAS s.r.l; Italpolina, MeMon
- Pesticide: Galenica Fitofarmacia (Talisman, Bonaca, Harpun, 
Polux, Avalon Promesa, Sekvenca, Fitofop).
- Seminte: Axia, Cora seeds, Takii Seeds.
- Sisteme de irigare: Toro Ag Irrigation.
- Echipament agricol: Agricola Italiana, Dewulf, Miedema, Hor-
tech, Samon.
- Sere si accesorii: EuroProgres.
- Substrat: Floragard.

AGRO-PARTENER SRL
str. Petricani 84, of. 7. Or. Chisinau, MD-2059
Tel/fax: 0022 317140
Mob: 79313076; 79313074
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Agropiese TGR GRUP a fost creată în 1993. Deja mai bine de 
20 de ani Agropiese TGR propune gospodăriilor de fermieri cel 
mai larg asortiment de tehnică agricolă, selectarea, reglajul, de-
servirea și reparaţia tehnicii pe parcursul întregului ciclu de ex-
ploatare a utilajului.

De serviciile Agropiese TGR beneficiază mai mult de 14 000 
gospodării de fermieri, companii de reparaţii și construcţii.

Agropiese TGR GRUP was founded in 1993. The company offers 
the widest range of agricultural machinery and spare parts for 
it for all types of farms, maintenance and repair throughout 
the full cycle of equipment operation. More than 14,000 farms, 
transport, construction and repair companies use the services 
of Agropiese TGR.

AGROPIESE TGR
Telefon: +373 636362
Fax: +373 22 503340

Web-site: www.agro.md
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AgroProfi este mai întâi de toate partenerul de încredere al agricultorilor 
din Republica Moldova care vine cu soluţii eficiente pentru activitatea lor 
de producere, sub formă de utilaje, mentenanţă și piese de schimb de la 
cei mai renumiţi producători: Case IH (SUA); Vaderstad (Suedia); Maschio 
Gaspardo (Italia); Gregoire Besson (Franţa), Claydon (Regatul Unit al Marii 
Britanii). Datorită unui asortiment larg de piese de schimb, care cuprinde 
peste 15 000 de unităţi, putem asigura livrarea acestora în caz de necessi-
tate, iar specialiştii noştri calificaţi sunt pregătiţi să presteze orice asistenţă 
de ordin tehnic necesară pentru efectuarea lucrărilor de deservirea tehni-
că a utilajelor. Din acest an, AgroProfi vine pe piaţă cu o nouă provocare 
în domeniu și anume dronele agricole XAG V 40 ca soluţie alternativă de 
stropire a culturilor.

O altă noutate pentru agricultori ţine nemijlocit de semănătorile Claydon, 
care permite lucrul în conformitate cu tehnologia Opti-Till (Strip-Till).

Amintim că, AgroProfi oferă în colaborare cu partenerii noştri financiari, so-
luţii avantajoase pentru procurarea tehnicii și a utilajelor agricole. „Soluţii 
eficiente pentru agricultură” reprezintă misiunea companiei AgroProfi, care 
constituie fundamentul bunăstării întregii societăţi.

AgroProfi is first of all the reliable partner of farmers from the Republic of 
Moldova that comes with effective solutions for their production activity, 
in the form of machinery, maintenance and spare parts from the most fa-
mous manufacturers: Case IH (USA); Vaderstad (Sweden); Maschio Gas-
pardo (Italy); Gregoire Besson (France), Claydon (UK). Thanks to a wide 
assortment of spare parts, which includes more than 15,000 units, we can 
ensure their delivery in case of need, and our qualified specialists are ready 
to provide any technical assistance necessary to carry out the technical 
servicing of the machines. This year, AgroProfi comes to the market with a 
new challenge in the field, namely XAG V 40 agricultural drones as an alter-
native solution for crop spraying.

Another novelty for farmers is directly related to the Claydon seed drills, 
which allow working according to the Opti-Till (Strip-Till) technology.

We remind you that, in collaboration with our financial partners, AgroProfi 
offers advantageous solutions for the procurement of agricultural machi-
nery and equipment. „Efficient solutions for agriculture” represents the 
mission of the AgroProfi company, which is the foundation of the well-be-
ing of the entire society.

AGROPROFI
Oficiul central - comuna Stăuceni, șos. 
M2 Chișinău-Soroca, 9 km 
Filiala Nord – mun. Bălţi, str. Aerodromului 1
Filiala Sud – mun. Comrat, str. Lenin 30/2

Telefon: +373 22 664 900
E-mail: info@agroprofi.md
Fax: Web-site: www.agroprofi.md
Telefon mobil: +373 79 909 401



M
O

LD
A

G
R

O
T

E
C

H
 2

0
2

2

29

Moldova, ţară agricolă! Ne confruntăm cu multe probleme: 
creșterea preţurilor la combustibil, secetă, boli ale plantelor. Dar 
odată cu apariţia problemelor apar și soluţiile acestora. „Air Te-
chnology” este gata să ofere una dintre cele mai eficiente solu-
ţii pentru a recolta o recoltă bogată și sănătoasă. Având astăzi 
cele mai bune drone agricole DJI Agras T30 și piloţi profesio-
niști fac din compania noastră un lider în domeniul serviciilor 
de stropire pentru absolut orice cultură, precum și vii și livezi. 
Echipa noastră procesează până la 400ha pe zi. Scopul com-
paniei noastre este de a economisi bani clienţilor oferind ser-
vicii excelente, muncă de înaltă calitate și eficienţă maximă. De 
câte ori nu aţi reușit să lucraţi un câmp la timp din cauza ploii 
sau terenul câmpului dumneavoastră este dificil pentru utila-
jele agricole mari? Există o soluţie - suntem „Air Technology”.

Moldova, agricultural country! We are facing many problems: ri-
sing fuel prices, drought, plant diseases. But with the advent of 
problems, their solutions also appear. “Air Technology” is ready 
to offer one of the most effective solutions to harvest a rich and 
healthy harvest. Having the best DJI Agras T30 agricultural dro-
nes today and professional pilots make our company a leader 
in the field of spraying services for absolutely any crop, as well 
as vineyards and orchards. Our team processes up to 400ha 
per day. The goal of our company is to save customers money 
by providing excellent service, high quality work and maximum 
efficiency. How many times have you been unable to work a 
field in time due to rain or the terrain of your field is difficult for 
large agricultural equipment? There is a solution - we are ”Air 
Technology”.

AIR TECHNOLOGY SRL
Telefon: 069072383\069540000

E-mail: airtechnology.md@gmail.com
Web-site: airtechnology.md

Telefon mobil: 069072383\069540000
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Cantare electronice comerciale, de ambalare, tip platformă, 
analitice, de macara, de automobile, feroviare. Dozatoare cu 
destinaţie în vrac, a substanţelor lichide şi vâscoase. Automa-
tizarea comerţului și HoReCa. Echipament comercial. Sisteme 
de apel al personalului.

Electronic commercial scales, packaging, platform, analytical, 
crane, road, rail, Dispensers of bulk, viscous liquids. Automation 
of production, trade and HoReCa. Retail store equipment. Staff 
call systems.

ALEX S&E SRL
MD2005, RM, mun. Chișinău, str. Ion Pruncul, 4/1
Telefon: +373 22 244 572
E-mail: office@alex-se.com
Fax: +373 22 29 67 29
Web-site: www.alex-se.com
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Compania a fost infiintata in anul 1994 sub denumirea de ALMA VIVA 
PROD S.R.L.. A devenit cunoscuta odata cu deschiderea FABRICII DE 
PUNGI DIN HARTIE.

In decembrie 1997 firma a inceput activitatea in FABRICA DE HARTII IN-
NOBILATE producand de atunci hartii creponate, hartii Kraft acoperite 
cu PE, hartii parafinate, hartii anticorrosive pentru ambalarea produse-
lor din otel, benzi adezive, etc.

Firma a fost intr-un proces continuu de dezvoltare si in anul 1999 s-a 
infiintat FABRICA DE SACI DIN HARTIE. In acelasi an societatea si-a 
schimbat numele in ALMA VIVA GROUP S.R.L.

In momentul actual ALMA VIVA GROUP S.R.L. este unul din principa-
lii producatori de ambalaje din hartie in Romania. Pe langa prezenta 
noastra prestigioasa pe piata interna produsele noastre sunt de ase-
menea folosite pe scara larga pe piata europeana.
 Acesta prezenta este intemeiata pe:
 -Nivelul constant al calitatii,
 -Procesarea celor mai bune materii prime,
 -Gama larga de produse,
 -Cel mai bun raport calitate/pret,
 -Echipa de inalt profesionalism care lucreaza zi de zi pentru 
a gasi noi solutii in vederea imbunatatirii calitatii si introducerii pe piata 
ambalajelor de noi produse,

-Eficienta procesului de productie,

-Rapiditate si seriozitate in onorarea tuturor cerintelor clientilor.

SACI DIN HARTIE

The company was founded in 1994 under the name of ALMA VIVA PROD 
S.R.L.. It became known on the market once with the opening of the 
PAPER BAG MILL. 

In December 1997 the firm started the activity in the UPGRADED PAPER 
MILL which has been producing ever since crepe papers, Kraft papers 
coated with PE, paraffined papers, anticorrosive papers for packaging 
steel products, adhesive tapes, etc. 

The firm was in a continuous process of development and in 1999 the 
SACK PAPER MILL is being set up. In the same year the company chan-
ged the name into ALMA VIVA GROUP S.R.L. 

At the time being ALMA VIVA GROUP S.R.L. is one the main producers 
of paper packing materials in Romania .In addition to our prestigious 
presence in the domestic market our products are also widely used on 
the European market.

The background for this presence is: 
* Stable level of quality,
* Processing of the best raw materials,
* A large range of products,
* The best ratio quality/price,
* High qualified team which works every day to find new solutions in 
order to improve the quality and to introduce new products to the pac-
kaging market.
* Efficient production process,
* Rapidity and seriousness to honour all our clients’ requirements.

PAPER SACKS

Appropriate for packaging of:

ALMA VIVA GROUP SRL
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Compania AUTOSPACE este reprezentantul oficial al companiei 
Mitsubishi Motors Corporation în Republica Moldova.

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

AUTOSPACE SRL
str. Bucuriei 18a, Chișinău, MDA 2004
Telefon: (+373 22) 123 100
Telefon mobil: 0(68)500040
URL: autospace.md
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Utilaje complexe pentru zootehnie: creș-
terea animalelor, păsărilor și iepurilor. 
Abatoare profesionale 

industriale și pentru uz casnic. Staţii de 
epurare a apelor uzate pentru industria 
agroalimentară. 

Utilaje pentru prelucrarea cărnii, laptelui, 
făinoaselor. Fabrici de nutreţuri.

SRL

ÎCS DIMAX-IMPEX SRL
MD-2068, mun. Chisinau, str. Kiev, 6/1

Telefon: 022 43-03-77, 022 43-03-76
E-mail: dimaximpex@virgilio.it

Telefon mobil: 069148014
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iQParts a fost fondată în 1897 în Wartberg im Mürztal, în statul 
austriac Stiria. A făcut parte din Vogel & Noot ca o simplă fieră-
rie pentru a servi piaţa în creștere a agriculturii, pe lângă echi-
pamentele cu piesele de uzură.

Cea mai mare rezistenţă la abraziune cu elasticitate maximă 
- aceasta a fost întotdeauna prioritatea dezvoltărilor noastre. 
Producem 4 categorii de calitate pentru a putea satisface di-
feritele conditii de sol. În plus, oferim 6200 de tipuri de piese 
împreună cu o gamă largă de culori, dimensiuni și forme din 
care să alegeţi.

Produsele noastre sunt compatibile cu 61 de mărci, inclusiv 
Amazone, Lemken, Pöttinger, Kverneland, Horsch și multe altele.

iQParts was founded in 1897 in Wartberg im Mürztal, in the Aus-
trian State of Styria. It was part of Vogel & Noot as a simple 
smithy to serve the rising market in agriculture in addition to 
the equipment with the wear parts.

Highest abrasion resistance with maximum elasticity - that was 
always the priority of our developments. We produce 4 quality 
categories in order to be able to meet the different soil condi-
tions. Moreover, we offer 6200 types of parts along with wide 
array of colors, sizes and shapes to choose from.

Our products are compatible with 61 brands including Amazo-
ne, Lemken, Pöttinger, Kverneland, Horsch and many other.

BEYNE AGROROM S.R.L.
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Fiecare al doilea agricultor alege maib.

Maib susţine agricultorii și oferă soluţii financiare potrivite pen-
tru dezvoltarea sectorului atât din resurse proprii, cât și din re-
surse internaţionale:

• Suma – până la 100% din bugetul proiectului
• Fără gaj – până la 1,5 mil. lei 
• Perioada – până la 10 ani
• Perioadă de graţie – 8 luni
• Comision de rambursare anticipată – 0%.

Cu maib e simplu și ușor.

Every second farmer chooses maib.

Maib supports farmers and offers suitable financial solutions 
for the development of the sector both from its resources and 
from international resources:

• Amount – up to 100% of the project budget
• No pledge – up to 1.5 million lei
• Period – up to 10 years
• Grace period – 8 months
• Early repayment fee – 0%.

With maib, it’s simple and easy.

1,5 mil. lei 
fără gaj

0% comision 
de rambursare 

anticipată
aprobare  
în 2 ore

BC MAIB S.A
MD 2005 Republica Moldova

mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1
Telefon: 1313

E-mail: info@maib.md
 Web-site: www.maib.md
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Compania BIO STIMUL SRL – produce o linie de ingrasaminte 
organice naturale „BIOHUMUS-ii”.

Amestecurile uscate și lichide „BIOHUMUS-ii” sunt create în 
conformitate cu cele mai noi tehnologii, sub îndrumarea și con-
trolul atent al agronomilor de top. Aceasta este o gamă largă 
de biostimulatori organici ecologici ai creșterii plantelor, îngră-
șăminte humice, produse de protecţie a plantelor. Utilizarea 
produselor BIOHUMUS-ii asigură o creștere a productivităţii 
culturilor, cu o reducere semnificativă a utilizării îngrășăminte-
lor minerale și a produselor de protecţie a plantelor, până la 
indicatorii „BIO”.

The company BIO STIMUL SRL - produces a line of natural orga-
nic fertilizers „BIOHUMUS-ii”.

„BIOHUMUS” dry and liquid mixtures are created according to 
the latest technologies, under the guidance and careful control 
of leading agronomists. This is a wide range of environmentally 
friendly organic biostimulants of plant growth, humic fertilizers, 
plant protection products. The use of BIOHUMUS products en-
sures an increase in crop productivity, with a significant reduc-
tion in the use of mineral fertilizers and plant protection pro-
ducts, up to „BIO” indicators.

BIO STIMUL SRL
or. Chisinau, str.Independentei 3/3
E-mail:biostimul99@gmail.com
Web-site: www.agromd.com
Telefon mobil: 079354029, 060148899
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CHIMOPROD DIV SRL, avand ca brand de piata DIVVOS, fondată 
în anul 1994, a ajuns astazi un brand dinamic, din ce în ce mai 
activ pe piaţa de profil din România.

Ne-am remarcat prin calitatea incontestabilă a produselor 
noastre, în concordanţă cu cerinţele clienţilor şi partenerilor 
nostri.

Portofoliul nostru de produse cuprinde o gamă largă şi variată 
de produse, în domeniul auto si agricol.

CHIMOPROD DIV SRL, having as brand DIVVOS, founded in 1994, 
has become today a dynamic brand, more and more active on 
the profile market in Romania. We have distinguished oursel-
ves by the indisputable quality of our products, in accordance 
with the requirements of our customers and partners. Our pro-
duct portfolio includes a wide and varied range of products, in 
the automotive and agricultural fields.

CHIMOPROD DIV SRL
Telefon: 0040 248 266 882

E-mail: chimoprod@yahoo.com
Fax: 0040 248 266 882

Web-site:www.chimoprod.ro
Mobile phone: 0040 745119 109
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S.A. COLASS este compania specializată în domeniul construc-
ţiilor, cu o experienţă de peste 10 ani în domeniu cu o cunoaș-
tere și experienţă în domeniul industrial și comercial. Una din-
tre valorile primordiale ale companiei este „responsabilitatea în 
relaţiile cu partenerii și clienţii noștri”. Suntem absolut convinși 
că avem soluţii pentru toate doleanţele Dumneavoastră, legate 
de proiectarea, fabricarea și montarea construcţiilor de orice 
tip, de orice complexitate și destinaţie cum ar fi:

- Hale de producere;
- Depozite industriale frigorifice;
- Construcţia clădirilor cu diverse destinaţii (magazine, showro-
omuri, centre pentru deservirea tehnicii agricole)
- Complexe agro indutriale pentru prelucrarea și păstrarea cerealelor

Dumneavoastră veniţi cu ideile, de restul, avem grijă noi! 
COLASS – Partener de încredere în construcţii de calitate.

COLASS JSC is a construction company with more than 10 
years of experience in the field, with knowledge and expertise 
in the industrial and commercial fields. One of the company’s 
core values is „responsibility in relations with our partners and 
customers”. We are absolutely sure that we can bring soluti-
ons for all your requirements related to the design, manufac-
ture and installation of structures of any type, complexity and 
purpose, such as:

- Production shops;
- Industrial refrigeration warehouses;
- Construction of buildings for various purposes (shops, sa-
lons, agricultural machinery service centers)
- Agro-industrial complexes for processing and storage of grain

You come to us with an idea, we will take care of the rest! 
COLASS is a reliable partner in quality construction.

COLASS S.A.
Telefon:+373 22 42 98 73
E-mail: contact@colass.md sau vinzari@colass.md
Web-site:www.colass.md
Telefon mobil: +373 788 99999 / +373 79 33 94 73
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Toyota Centru Chișinău „Continent” este dealer oficial automo-
bilelor Toyota în Republica Moldova. În centrul nostru auto vi se 
va oferi o gamă completă de servicii pentru vânzarea și între-
ţinerea automobilelor Toyota, precum și cea mai largă selecţie 
de piese de schimb și accesorii.

Dorim să contribuim activ la îmbunătăţirea stilului de viaţă al 
clienţilor noștri. Din 1997, Toyota este lider în dezvoltarea tehno-
logiei hibride, oferind clienţilor soluţii întotdeauna mai bune la 
nivel de calitate și fiabilitate, eficienţă și performanţă, cu o grijă 
deosebită pentru mediu.

Toyota Center Chisinau „Continent” is the official dealer of Toyo-
ta cars in Moldova. In our auto center you will be offered a full 
range of services for the sale and maintenance of Toyota cars, 
as well as the widest selection of spare parts and accessories.

We want to actively contribute to improving the lifestyle of our 
customers. Since 1997, Toyota has been a leader in the develo-
pment of hybrid technology, offering customers ever-improving 
solutions in terms of quality and reliability, efficiency and per-
formance with a special concern for the environment.

CONTINENT SRL
Telefon: +373 22 79 14 77

E-mail: info@continent.toyota.md
Web-site: www.toyota.md
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Din 2011, oferim soluţii de antrepriză generală, development și 
engineering pentru proiectele agroindustriale. Soluţiile integra-
te pe care le oferim permit clienţilor noștri să își inoveze, efici-
entizeze și dezvolte afacerile.

Prin serviciile noastre de proiectare-construcţie excepţionale 
ne-am câștigat reputaţia ca un lider în construcţia hangarelor 
metalice semirotunde autoportante, în întreaga ţară. Acestea 
pot fi utilizate sub formă de depozite pentru păstrarea cereale-
lor, staţionarea tehnicii și utilajelor agricole, ferme de creșterea 
animalelor, frigidere agricole, hale de producţie, etc.

Since 2011, we have offered general contracting, development, 
and engineering solutions for agro-industrial projects. Our inte-
grated solutions enable entrepreneurs to innovate, streamline 
and grow their businesses.

Through our exceptional design-build services, we have earned 
a reputation as a leader in the construction of self-supporting 
steel arch constructions throughout the country. These can be 
used as warehouses for grain storage, agricultural machinery 
and equipment garage, animal farms, agricultural refrigerators, 
production halls, etc.

CONTINENTAL INVEST S.R.L.
str. Columna 70, MD-2012
Telefon: +373 60 85 00 85
E-mail: info@angar.md
Web-site: www.angar.md
Telefon mobil: +373 60 85 00 85
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Compania „DiazTech” SRL şi-a început activitatea în august, 2016. Sun-
tem compania filială a „DiazChim” SRL, un nume cunoscut și de încre-
dere pentru producătorii agricoli locali. Este de ştiut faptul că realizarea 
obiectivului „roadă bogată” este imposibilă fără efectuarea lucrărilor 
agrotehnice de calitate. Iar acestea, la rândul lor, presupun implicarea 
tehnicii agricole performante.

Ce reprezintă tehnica agricolă performantă? Cum se optimizează lu-
crul în câmp în funcţie de timp, forţă de muncă şi, bineînţeles, calitate? 
Cum se optimizează costurile de mare importanţă, aşa ca întreţinerea 
tehnică şi combustibilul? Răspunsul este simplu: Cu ajutorul maşinilor 
agricole performante! Anume acesta este obiectivul companiei noas-
tre, de a pune la dispoziţia fermierului din Moldova, acea tehnică care 
întruneşte în sine toate caracteristicile enumerate. Prin urmare, am 
obţinut titlul de distribuitor oficial FENDT VALTRA, şi pe lângă aceasta 
suntem distribuitor oficial al companiilor cu renume mondial precum 
„Manitou”, „Lemken”, „Kockerling”, „Geringoff”, „Great Plains”, „Mater-
Macc”, „MoroAratri”, „Bargam”, „Dal- Bo”, „TMC Cancela”, „FMG”, „Sor-
timo”, „Trimble”, „MadaraAgro”.

 Tehnica pe care o oferim agricultorilor moldoveni este destinată pen-
tru efectuarea lucrărilor de prelucrare a solului şi recoltarea roadei. Cu 

siguranţă, corespunde celor mai înalte cerinţe de piaţă, lucru demon-
strat prin succesul obţinut de producători. Noi, pe lângă oferirea con-
sultanţei, ne mândrim că putem asigura realizarea eficientă a întregului 
proces logistic.

DIAZTECH aduce la MOLDAGROTECH cele mai reprezentative utilaje din 
portofoliu!

În data de 13-16 octombrie 2022, compania DiazTech, lider în piaţa de 
mașini și utilaje agricole din Moldova și distribuitor exclusiv la utilajelor 
Fendt, Valtra, Manitou și altele, vă dă întâlnire la expoziţia de toamnă – 
MOLDAGROTECH.

ALĂTURI DE UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE AGRICOLE, FERMIERII POT 
AFLA INFORMAȚII IMPORTANTE LEGATE DE MODALITĂȚILE DE ACHIZI-
ȚIE A UTILAJELOR, OFERTE SPECIALE, DAR ȘI DISPONIBILITATEA PIE-
SELOR DE SCHIMB, PRECUM ȘI CARE SUNT SOLUȚIILE INTELIGENTE 
PE CARE COMPANIA LE PUNE LA DISPOZIȚIA FERMIERILOR. ÎN ACELAȘI 
TIMP, SPECIALIȘTII DE PRODUS AU PREGĂTIT SFATURI UTILE PENTRU 
EXPLOATAREA EFICIENTĂ A UTILAJELOR ȘI ECHIPAMENTELOR AGRICO-
LE DIN FERMĂ.

DIAZTECH
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SRL “Drofa-grup” успешно работает на рынке с 2001года. За 
этот период мы добились существенных достижений: 

Компания входит в число лидеров и предлагает услуги по 
строительству зданий от проекта до сдачи под ключ.

Компания „Drofa-grup” SRL является лицензированной 
строительной компанией и занимается капитальным стро-
ительством, монолитным строительством, строительством 
складов и ангаров под ключ, отделочными и ремонтными 
работами, монтажом металлоконструкции любой сложно-
сти, монтажом сэндвич панелей, заливкой и шлифовкой 
промышленных бетонных полов.

Мы производим ангары по типовым размерам, и по инди-
видуальным, учитывающие различные пожелания клиента. 
Собственное производство быстровозводимых металличе-

ских конструкций позволяет делать цены на ангары ниже 
среднерыночных.

Чтобы купить быстровозводимый ангар, заказать изготов-
ление, строительство и монтаж или получить оператив-
ный расчет стоимости ангара - звоните нам по телефону: 
+37379026797, +37379826797

или пишите на эл. адрес g_sobor@yahoo.com

DROFA-GRUP SRL
str. Galaţan 30 or. Comrat, MD-3805, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
GSM: 079 026 797; 079 826 797
e-mail: g_sobor@yahoo.com
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Compania activează pe piaţa din Moldova din anul 2003. Pro-
pune producătorilor agricoli mașini de irigare cu tambur pentru 
suprafeţe de 3-100 ha, mașini de tip pivot, liniare, centru linia-
re; pompe pentru irigare cu agregare la tractor, pompe diesel, 
electrice, ţevi, hidranţi, accesorii pentru sistemele de irigare, 
utilaje pentru sistemele de biogaz, separatoare pentru produ-
cerea îngăsămintelor organice, pompe, mixere, cisterne pentru 
dejecţiile zootehnice, utilaj pentru fermele moderne de bovi-
ne și porcine, distribuitoare de hrană, tractoare, combine și o 
gamă variată de echipamente pentru lucrarea solului: semănă-
tori, cositoare, prese de balotat, stropitoare pentru culturile de 
câmp. Partenerii noştri: “BAUER” Grup; Schauer.

The company has been active on the Moldovan market since 
2003. We offer to agricultural producers drum spraying 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 fertilizer 
production, pumps, mixers, animal husbandry tanks, equipment 
for modern cattle and pig farms, food dispensers, tractors, 
combines and a wide range of soil working equipment, sowing 
machines, mowers, balers, sprinklers for field crops. Our part-
ners: 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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SRL EUROALUN:

1. Propune clienţilor o ofertă unică pe piaţa RM: la achiziţionarea puieţilor de alun, fie-
care client beneficiază garantat de asistenţă tehnică și agronomică timp de 5 ani, de 
către echipa de specialiști locali și experţi internaţionali. 

2. Este distribuitor oficial de mașini și utilaje agricole moderne. 

3. A dezvoltat aplicaţia iFarms, prin care fermierii își pot digitaliza toate activităţile din 
gospodărie. 

4. A înfiinţat Laboratorul de micropropagare a plantelor VITROHUB - unic de acest gen 
în Moldova.

SRL EUROALUN
MD-6824, str. Independenţei,
s. Puhoi, r. Ialoveni
Telefon mobil: 079 70 70 71
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Compania EVOLAR a fost fondată în anul 2005 şi pe tot parcur-
sul acestui timp s-a dovedit a fi partener stabil şi de încredere 
pentru agricultori din Republica Moldova. Demonstrînd realiză-
rile liderilor în producerea maşinilor şi echipamentului agricol, 
compania propune căi de modernizare spre o AGRICULTURĂ 
DE PERFORMANȚĂ.

The EVOLAR company was founded in 2005 and throughout 
this time it proved to be a stable and reliable partner for far-
mers from the Republic of Moldova. Demonstrating the achie-
vements of the leaders in the production of machines and agri-
cultural equipment, the company proposes ways to modernize 
towards a HIGH-PERFORMANCE AGRICULTURE.

EVOLAR SRL
MD-3100 Balti, str. Dragomir, 4

Telefon: 0231-45282
E-mail: evolar.md@gmail.com

Web-site: www.evolar.md
Telefon mobil: 069659207
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Importator si dealer oficial Borealis L.A.T in Repubica Moldova. 
Ingrasaminte minerale granulate azotate si complexe de origi-
ne Austriaca. Produsele companieie sunt de cea mai inalta ca-
litate premium eurostandart.

The official importer and dealer of Borealis L.A.T in Republic of 
Moldova. Granulated mineral fertilizers as Nitrogen, NP and NPK 
Fertilzers. The company products are eurostandart and highest 
premium quality.

growing
with
joy.

COMPLEX NPK 14/10/20 +10SO3

www.borealis-lat.com

Îngrășăminte azotate NAC 27 N         

growing
with
joy.

www.borealis-lat.com

FERTIAGRO TRADE SRL
Nicolae Iorga 8,2062
E-mail: fertiagrotrade@gmail.com
Telefon mobil: +37379933668
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FinComBank oferă o gamă vastă de resurse financiare destina-
te nevoilor curente ale producătorilor din sectorul agro-alimen-
tar, iar în cadrul expoziţiei, o echipă de consultanţi din partea 
băncii va oferi informaţiile necesare, precum şi instruiri de ac-
cesare a acestor resurse financiare.

FinComBank offers a wide range of financial resources dedi-
cated to the current needs of producers in the agri-food sector, 
and during the exhibition, the Bank’s advisory team will provide 
all the necessary information and training to access these fi-
nancial resources.

FINCOMBANK S.A.
MD-2012

Telefon: (022) 26 98 22
E-mail: marketing@fincombank.com

Web-site: fincombank.com
Telefon mobil: 069 959 600

PREȚUIM OAMENI – ÎNCURAJĂM AFACERI!
#FinComBusiness – partenerul succesului tău!

PREȚUIM OAMENI – ÎNCURAJĂM AFACERI!
#FinComBusiness – partenerul succesului tău!
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Compania ”Fortus” este o companie diversificată care activea-
ză pe piaţa Republicii Moldova din anul 1992. Compania vă ofe-
ră un produs modern care este absolut necesar în horticultură 
şi viticultură - stâlpi de spalier fabricate din beton precompri-
mat în conformitate cu cea mai avansată tehnologie italiana pe 
liniile de producţie automatizată.

FORTUS SRL
mun.Chișinău, com.Stăuceni, str. Industrială 4
Telefon: +37369650772
E-mail: fortus-rm@inbox.ru
Web-site: fortusconstruct.md
Telefon mobil: +37369645803
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Compania GBS a fost fondată pe 25 august 1995. Noi suntem 
reprezentanţii oficiali a peste 100 de branduri mondiale de pie-
se auto, uleiuri, scule, produse chimice auto, cauciuc și acce-
sorii. În salonul auto GBS sunt expuse 6 mărci de automobile 
recunoscute la nivel mondial.

• În anul 2017 compania GBS a devenit dealerul oficial Opel 
în Moldova;

• În anul 2017 compania GBS a devenit importatorul oficial 
al companiei Peugeot în Moldova; 

• În anul 2019 compania GBS a devenit importatorul oficial 
Haval și Great Wall în Moldova. 

• În anul 2020 compania GBS a devenit dealerul oficial Baic 
în Moldova; 

• În anul 2021 compania GBS a devenit dealerul oficial Chery 
în Moldova;

Misiunea companiei: Să fim lider pe piaţa Republicii Moldova 
prin furnizarea unei game largi de produse de calitate și presta-
rea serviciilor la cel mai înalt nivel.

GBS S.R.L.
20/2, Calea Orheiului str.

MD-2059, Chisinau, Republic of Moldova
 Fax: (373 22) 855-282

Mob.: (373) 62 10 05 00
Email: marketing@gbs.md

Web: www.gbs.md
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Producator de Pompe – 100% Made in Italy.

Firma ARVEN, este una dintre cele mai importante companii Ita-
liene de pe piaţa POMPEI SUBMERSIBILE în OȚEL, toate acestea 
sunt posibile datorită experienţei și cunoștinţelor tehnice dez-
voltate direct pe piaţă și ajutorul unui TEST-ROOM intern mo-
dern care vă permite să certificaţi calitatea înaltă a produsului 
final, devenind astfel un punct de referinţă în sector.

Sectoarele noastre sunt:

- Agricultură - Industrie -Igienic/Sanitar - Construcţie - Casă

Produsele noastre sunt:

- Oţel- Fontă- Submersibile - Submersibile de plastic - Motor 
eletric submersibil de 4” - De suprafaţă

Pump manufacturer - 100% Made in Italy.

ARVEN is one of the most important Italian companies in the 
STEEL SUBMERSIBLE PUMPS market, all this is possible thanks 
to the experience and technical knowledge developed directly 
on the market and the help of a modern internal TEST-ROOM 
that allows you to certify the high quality of the final product, 
thus becoming a reference point in the sector.

Our sectors are:

-Agriculture - Industry -Hygienic/Sanitary - Construction - House

Our products are:

Steel - Cast Iron - Submersibles - Plastic Submersibles - 4” 
Submersible Electric Motor - Surface

GOLD AND LUXURY SRL
MD-2019 Str.la 1 Colinei, 14 - Or. Codru, mun. Chisinau
Telefon: 022667115
E-mail: comercial@arven-est.com
Web-site: www.arven-est.com
Telefon mobil: Birou 060690804 - Direct 060150202
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Hidraulic-Service este compania înfiinţată pentru a vă oferi so-
luţii tehnice, hidraulice, asistentă și rezolvarea problemelor de 
transfer al fluidelor.

Obiectivul nostru este furnizarea produselor și serviciilor de 
înaltă calitate în domeniul de sertizare a furtunelor hidraulice. 
Atelierul nostru este echipat cu apărătura de capacitate mare, 
care face posibil sertizarea oricărui tip de furtun hidraulic, la 
fel suntem echipaţi cu armături de calitate ridicata. In continuu 
mărim oferta noastra, incercând să acoperim toate cerintele 
clienţilor noștri.

HIDRAULIC-SERVICE SRL
com. Stauceni, extravilan

Telefon: 060024445
E-mail: hs.contabil@mail.ru

Web-site: hidraulic.md
Telefon mobil: 069956699
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Limagrain Moldova, parte a grupului internaţional Limagrain, sa-
tisface cerinţele fermierilor din R. Moldova cu seminţe de gene-
tică superioară, înalt productive de: porumb, floarea soarelui, 
mazăre, grâu și rapiţă.

Fondat și administrat de agricultori, LIMAGRAIN, prezentă în 41 
de ţări, este lider european pentru producerea seminţelor de 
cereale păioase, rapiţă și porumb la siloz.

Limagrain Moldova, part of the international Limagrain Group, 
meets the demands of farmers from R. Moldova with highly pro-
ductive seeds of superior genetics for maize, sunflower, peas, 
wheat and oilseed rape.

Founded and managed by farmers, LIMAGRAIN, present in 41 
countries, is the European leader to produce seeds of cereal 
grains, rapeseed and maize for silage.

ÎCS LIMAGRAIN MOLDOVA SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 59
Telefon 022 210049, fax 022 210067
Email: lg.moldova@limagrain.com
www.lgseeds.md
Telefon mobil: +373 69604307
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 În anul 2002 a fost fondată Irrigata-Crop Service SRL, care a 
primit statutul de distribuitor oficial al companiei olandeze de 
seminţe Rijk Zwaan, unul din liderii mondiali în selecţia cultu-
rilor de legume. În acești ani de activitate constatăm interesul 
tot mai mare a producătorilor pentru soiurile și hibrizii noștri. 
Având clienţi în peste 120 de ţări din întreaga lume, compania 
RIJK ZWAAN a acumulat o experienţă foarte bogată în ceea ce 
privește cererea de pe piaţa de legume. Odată cu îmbunătăţi-
rea tehnologiilor de cultivare, schimbările legate de calitatea și 
gustul legumelor, RIJK ZWAAN, prin amelioratorii săi, an de an 
reînnoiește și îmbunătăţește oferta de hibrizi și soiuri de legu-
me pentru a se adapta nevoilor consumatorilor.

Prin noile varietăţi RIJK ZWAAN dorește să ofere consumato-
rilor o diversitate de arome, culori și calităţi gustative, satisfă-

când dorinţele și pretenţiile consumatorilor din diferite colţuri 
ale lumii.

În ultimii ani RIJK ZWAAN și-a deschis mai multe staţiuni de 
cercetare, situate în diferite zone climatice permiţând amelio-
ratorilor să selecteze cei mai buni hibrizi În funcţie de zona ge-
ografică.

IM Irrigata-Crop Service SRL, prin specialiștii săi oferă fermieri-
lor informaţii importante despre hibrizii și soiurile RIJK ZWAAN, 
un sortiment variat de fertilizanţi al companiei TERRA TARSA 
LLC, sisteme de irigare prin picurare PESTAN PLAST S.R.L. și 
substrat pe bază de turbă HAWITA BALTIC, precum tehnologii 
de cultivare și sfaturi privind întreţinerea culturilor.

Vă dorim recolte bogate, de calitate și bine valorificate.

IM IRRIGATA-CROP SERVICE SRL
2005,mun.Chișinău, str. Constantin Tănase 6, oф.204

Telefon: 022 24 30 02
E-mail: irrigata.md@gmail.com

Fax: 022 24 32 72
Telefon mobil: 0(69)338844, 060501029
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INOXPLUS comercializează INOX cu ridicata și cu amănuntul. 
Livrare directă de la producători, oferă o gamă largă de pro-
duse de o calitate excepţională. Deţine propria secţie de pro-
ducere și execută la comandă orice confecţii din inox: mese, 
lavoare, rafturi, hote, butoaie, balustrade. Pe perioada expoziţiei, 
Inox Plus oferă reduceri de 15% la toate articolele executate de 
secţia de producere.

INOXPLUS sells stainless steel wholesale and retail. Direct de-
livery from the manufacturers, offers a wide range of products 
of exceptional quality. We own a production department and 
we manufacture custom-made stainless steel products: ta-
bles, sinks, shelves, hoods, barrels, railings. During the exhibi-
tion, Inox Plus offers 15% discounts on all items made by our 
production department.

INOX PLUS SRL
str. Petricani 17/3,
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: 022 317 318
E-mail: inox@inoxplus.md
Web-site: www.inoxplus.md
Telefon mobil: +373 79 731 888 
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ICCC „Selecţia” a fost fondat în 1944 cu următoarele misiuni 
principale: 
• crearea soiurilor și hibrizilor noi a culturilor de câmp cu tole-
ranţă la factorii biotici și abiotici;
• multiplicarea seminţelor de calitate biologică înaltă; 
• producerea primară de seminţe în verigile iniţiale de amelio-
rare a culturilor;
• elaborarea și perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a cul-
turilor de câmp în cadrul sistemelor de agricultură durabilă, in-
clusiv ecologică.;
• modificarea sistemului de agricultură durabilă, inclusiv ecolo-
gică, în corespundere cu provocările cu care se confruntă agri-
cultura modernă;
• instruirea fermierilor și participarea în procesul de educaţie 
didactică a studenţilor în diferite verigi de educaţie.

The main directions of scientific and scientific-production acti-
vity of RIFC are as follows:
• Breeding of new varieties and hybrids of field crops with high 
level of productivity, tolerant to the main pests and diseases 
as well as to unfavorable environmental conditions, with high 
capacity to suppress weeds, with high quality of production;
• Primary seed production and multiplication of high biological 
quality seeds;
• Working out and improvement of sustainable farming sys-
tems, including organic agriculture, using the experimental ma-
terials obtained in the long-term field experiments with crop 
rotation and monoculture, different systems of soil tillage, fer-
tilization and irrigation in crop rotations, polyfactorial experi-
ments;
• Breeding of new varieties and hybrids of field crops, tolerant 
to major diseases and pests, adapted to unfavorable biotic and 
abiotic conditions, with high quality of the products;
• Production of primary seeds and multiplication of certified 
seeds by subcontracting with private seed farms;
• Development of ecological technologies for the production 
of field crops;
• Development of new, sustainable agricultural systems to im-
prove soil fertility and crop production.
• Training of farmers and education of young specialists stu-
dents in cooperation with Alecu Russo Bălţi State University;
• Trials of different varieties and hybrids for different crops on 
experimental plots and in production conditions in different re-
gions of Moldova;
• Participation in the national and international scientific pro-
grams, including European Program Horizon as members of 
different consortiums and as experts; cooperation in bilateral 
projects;
• Promotion of scientific knowledge among agricultural produ-
cers from the Republic of Moldova and other countries through 
organization and participation in different conferences, webi-
nars, seminars, radio, TV, etc.

INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÂMP SELECŢIA

mun.Bălţi,
strada Calea Ieșilor 28, MD 3101

Telefon: 0231 3 31 51
E-mail: icccselectia@gmail.com 

Fax: 0231 3 02 21
Web-site: selectia.md

Telefon mobil: 069 627 426
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 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” este o instituţie știinţifi-
că, care activează în domeniul cercetării știinţifice, ameliorării 
și creării hibrizilor de porumb, producerii formelor parentale și 
a seminţelor hibride.

 Pe parcursul a 50 ani de activitate, Institutul a înregistrat în Re-
gistrele Oficiale de Stat peste 300 hibrizi de porumb din diferite 
grupe de precocitate și direcţii de utilizare. La etapa actuală 
oferim o gamă diversă de hibrizi cu perioada de maturitate FAO 
160-460 destinati pentru R. Moldova cât și pentru export.

The Institute of Crop Science „Porumbeni” is a scientific insti-
tution, which is active in the field of research, corn breeding, 
hybrid seed production and higher biological categories.

 During 50 years of activity, the Institute registered in the Offi-
cial State Registers more than 300 corn hybrids from different 
earliness groups and directions of use. At the current stage, 
we offer a diverse range of hybrids FAO 160-460 for R. Moldova 
and for export.

IF PORUMBENI
4834, s. Pașcani, r-nul Criuleni, RM
Telefon: 022 24 42 41
E-mail: ifporumbeni@rambler.ru
Fax: 022 24 42 41
Web-site: www.porumbeni.gov.md
Telefon mobil: 068099110
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Agrobiznes este cel mai popular site de știri, interviuri, idei de 
afaceri, istorii de succes, sfaturi utile și informaţii de ultimă oră 
din sectorul agro-industrial din ţară și de peste hotare, înregis-
trează lunar între 40.000 și 50.000 de vizitatori unici.

Agrobiznes este Partener Media al celor mai importante eveni-
mente agricole din Moldova și România. Avem încheiate relaţii 
de colaborare cu instituţii, organizaţii și companii din prima ligă 
a agrobusiness-ului local.

Cititorii noștri - fermieri și producători agricoli, instituţii și firme, 
experţi, conducători de companii, persoane interesate de agri-
cultură etc.

Pagina noastră de facebook are peste 28.000 de urmăritori, 
Newsletter-ul săptămânal ajunge în căsuţele poștale a circa 
5.000 de abonaţi. Agrobiznes Alert – serviciul automatizat de 
distribuire a știrilor, are în prezent peste 14.000 de abonaţi.

Agrobiznes is the most popular site for news, interviews, bu-
siness ideas, success stories, useful tips and cutting-edge in-
formation in the agro-industrial sector in the country and ab-
road, and counts between 40,000 and 50,000 unique visitors 
per month.

Agrobiznes is the Media Partner of the most important agricul-
tural events in Moldova and Romania. We have working relati-
onships with institutions, organizations and companies in the 
first league of local agribusiness.

Our readers are farmers and agricultural producers, instituti-
ons and companies, experts, managers of companies, people 
interested in agriculture etc.

Our Facebook page has over 28,000 followers, the weekly 
Newsletter goes into the mailboxes of about 5,000 subscri-
bers. Agrobiznes Alert - the automated news distribution servi-
ce, currently has over 14,000 subscribers.

JAMAN S.R.L.
Vlaicu Pârcălab 52

Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373-22105157

Mob: +373-69613530
Redacţia Agrobiznes: 

contact@agrobiznes.md

Departament publicitate: 
advertise@agrobiznes.md

Departament financiar: 
finance@agrobiznes.md
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Activitatea de bază a companiei Vlagomer.md este comerciali-
zare a umidometrelor de calitate si a utilajelor de măsurare cu 
înaltă precizie. Avem cel mai mare sortiment de umidometre 
la cele mai mici preţuri din Moldova. Suntem distribuitori au-
torizaţi la peste 30 de producători de top din domeniul agri-
col modern: dulapuri de uscare; mori, microscoape și balanţe 
de laborator, refractometre și altele. Pe lângă utilajele agricole 
din domeniul cerealier, avem spre vânzare și instrumente pen-
tru analiza solului: umidometre, tensiometre, penetrometre, 
Ph-metre și laboratoare mobile care determina substanţele nu-
tritive și mineralele din sol, de origine germană. Analiza apei, 
deasemenea o puteţi face cu multe din instrumentele pe care 
le avem spre vînzare.

The basic activity of the Vlagomer.md company is the sale of 
quality hygrometers and high-precision measuring equipment. 
We have the largest assortment of hygrometers at the lowest 
prices in Moldova. We are authorized distributors of more than 
30 top producers in the agricultural field modern: drying cabi-
nets; mills, laboratory microscopes and balances, refractome-
ters and others. In addition to agricultural machinery in the ce-
real field, we also have for sale instruments for soil analysis: 
moisture meters, tensiometers, penetrometers, Ph-meters and 
mobile laboratories that determine the nutrients and minerals 
in the soil, of German origin. Water analysis, you can also do it 
with many of the instruments we have for sale.

Vlagomer.md
Umidometre  de înaltă  preciz ie

MATEI TRADE S.R.L
MD-2075, Chisinau, Mircea cel Batran 39
Telefon: 069148059
E-mail: matei_radik@yahoo.com
Fax: 069148059
Web-site: www.vlagomer.md
Telefon mobil: 069148059
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Înfiinţată în 2001, „Mezhtrans Moldova” SRL, comercializând sub marca 
Eco Center, compania noastră a devenit un producător și furnizor de 
încredere și un inovator de dispensere cu feromoni și o varietate de 
capcane, care sunt componente esenţiale ale managementului inte-
grat împotriva dăunătorilor (IPM).

În prezent, majoritatea ţărilor încearcă să minimizeze utilizarea pestici-
delor, orientând atenţia către o abordare mai sustenabilă a agriculturii, 
ceea ce a permis ca Eco Center, în calitate de producător de momeli 
feromonale și capcane cu feromoni, cu succes să coopereze cu com-
panii din 30 de ţări ale lumii.

Compania noastră are peste 200 de tipuri de momeli cu feromoni în 
portofoliul său de produse. Gama noastră de produse include soluţii 
pentru insecte dăunătoare a culturilor agricole, de depozit, forestiere, a 
plantelor ornamentale și insecte dăunătoare de casă.

De asemenea, producem capcane adezive colorate biodegradabile - 
Card Cue și Agrolls. Producem și o varietate de capcane care pot fi 
folosite în combinaţie cu momeli, cum ar fi capcana Delta, capcana EC 
Forest, capcana EC Field și multe altele.

Mulţi fermieri folosesc insecticide pentru protecţia plantelor, însă in-
sectele cu timpul pot dezvolta rezistenţă la astfel de produse tradiţio-
nale de control al dăunătorilor. În plus, utilizarea continuă a insecticide-
lor afectează organismele non-ţintă, ca polenizatori, și lasă reziduuri în 
culturi și sol.

 O alternativă la controlul chimic sunt produsele de dezorientare fe-
romonală din seria noastră Protect, cum ar fi Tuta Protect (pentru a 
controlul moliei miniere a tomatelor), Cydia Protect (folosit pentru a 
controla viermele merelor), Lobesia Protect (pentru a controla molia 
verde a strugurilor) și altele. Aceste produse permit impregnarea are-

„Mezhtrans Moldova” S.R.L., located in Republic of Moldova, incorpora-
ted in 2001, operates under the trademark Eco Center and is one of the 
leading companies in the field of production of biological plant protec-
tion products.

Currently many countries are trying to minimize the use of pesticides, 
shifting focus towards more environmentally friendly approach. As a 
manufacturer of pheromone lures and traps, Eco Center successfully 
cooperates with a number of companies from 30 different countries.

Our company has over 200 pheromones in the product portfolio. Our 
product range includes solutions for agricultural pest insects, for sto-
rage pest insects, for forestry and ornamentals pest insects and hou-
sehold pest insects, and are part of IPM. 

We also manufacture biodegradable colored adhesive traps - Card Cue 
and Agrolls. And a variety of traps to be used in combination with lures, 
such as Delta Trap, EC Forest trap, EC Field trap and many others.

Many growers nowadays are using insecticides for crop protection. 
Unfortunately, majority of insects develop resistance to most traditio-
nal plant protection products, that are used during the entire growing 
season. In addition, the continuous use of insecticides affects non-tar-
get organisms and leaves residues in crops and soil. 

 An alternative to chemical control are mating disruption products 
from our Protect series, such as Tuta Protect (to control tomato leaf 
miner), Cydia Protect (used to control codling moth), Lobesia Protect 
(to control European grapevine moth) to name a few. Bluntly put, ma-
ting disruption dispensers create “false pheromone trails” that affect 
male pests, that interfere with their mating finding behavior. Our mating 
disruption products are environmentally friendly, species-specific, with 

MEZHTRANS MOLDOVA SRL
str. Moara Roșie 5/E, of.01, Chișinău, MD-2005

Telefon: +373 68 979 696
E-mail: info@ecocenter.md

Web-site: www.ecocenter.md
Telefon mobil: +373 68 979 696
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Handlerkraft Vă propune o gamă largă de rafturi pentru spaţii 
comerciale și industriale. Oferim un sortiment mare de stivui-
toare și echipamente pentru depozite. Handlerkraft se identifi-
că prin produse de calitate și reprezintă în Moldova mai multe 
brand-uri cu renume mondial. Conform solicitărilor Dvs. echipa 
Handlerkraft vă va oferi asistenţă și consultanţă practică, pro-
duse fiabile cele mai competitive preţuri.

Handlerkraft — это готовые логистические решения, 
широкий ассортимент стеллажей для коммерческих и 
промышленных помещений. Мы предлагаем большой выбор 
погрузчиков и оборудования. Handlerkraft – это качество, 
всемирно известная продукция, короткие сроки поставки и 
квалифицированные специалисты.

S.R.L. “MICROCELL”
MD-2002, str. Muncești, 364
Telefon: +373 22 788 900
E-mail: sales@handlerkraft.md
Fax: +373 22 93 01 41
Web-site: handlerkraft.md
Telefon mobil: +373 68 514 555
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Directia de bussines a companiei este dezvoltarea, producerea 
si comertul de masini agricole și piese de schimb. Produse-
le de baza sunt: Semanatori, Pluguri reversibile, Scarificatoare, 
Grape cu disc, Cultivatoare. Produsele companiei sunt comer-
cializate atit pe pieata interna cit si pe cea externa.

The company’s business direction is the development, produc-
tion and trade of agricultural machines and spare parts. The 
basic products are: Seeders, Reversible plows, Scarifiers, Disc 
harrows, Cultivators. The company’s products are sold both on 
the domestic and foreign markets.

SA MOLDAGROTEHNICA
or. Balti, str. Industriala, 4, Republica Moldova, MD-3100

Telefon: 0231-88-711
E-mail: marketing@moldagrotehnica.md

Fax: 0231-88-710
Web-site: www.moldagrotehnica.md

Telefon mobil: 0681-22-330
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MIKRO KAPITAL MOLDOVA - organizaţie de creditare nebanca-
ră cu capital străin 100%, parte a grupului internaţional MIKRO 
KAPITAL.

Clienţii noștri sunt persoane fizice, antreprenori micro, mici și 
mijlocii, care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, 
producerii, vânzării și prestarea serviciilor.

Specificul companiei constă în abordarea individuală a clienţi-
lor în funcţie de proiectul finanţat, structura veniturilor și nece-
sităţile solicitantului.

MIKRO KAPITAL MOLDOVA is a non-bank credit institution with 
100% foreign capital, part of the international group MIKRO KA-
PITAL. 

Our clients are individuals, micro, small and medium-sized en-
trepreneurs who operate in the field of agriculture, production, 
sales and service provision.

The specifics of the company consist in the individual appro-
ach to clients depending on the financed project, the income 
structure and the needs of the applicant.

OCN MIKRO KAPITAL COMPANY SRL
MD-2005, Chișinău, str. Alexandr Pușkin 45/B, et. 1
Telefon: +373 (22) 62 88 22
E-mail: info@mikrokapital.md
Web-site: www.mikrokapital.md
Telefon mobil: +373 69559555
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ProCredit Bank este o bancă comercială orientată spre dezvol-
tare. Deservim la cel mai înalt nivel agenţii economici și persoa-
ne fizice care doresc să economisească și să tranzacţioneze 
cu o bancă de încredere. Ne ghidăm după o serie de principii 
de bază: punem valoare pe transparenţă în comunicarea cu cli-
enţii, nu promovăm creditarea de consum, încercăm să mini-
mizăm impactul nostru asupra mediului înconjurător și oferim 
servicii bazate pe înţelegerea situaţiei fiecărui client și pe ana-
liză financiară solidă. 

În activitatea noastră cu clienţii business, ne concentrăm pe 
colaborarea cu întreprinderile mici, mijlocii și mari, deoarece 
suntem convinși că aceste întreprinderi creează locuri de mun-
că și au o contribuţie vitală in dezvoltarea economică a ţării în 
care activează. Oferind posibilităţi de economisire simple și ac-
cesibile și alte servicii bancare și investind resurse semnifica-
tive în educaţia financiară, ne propunem să promovăm cultura 
economisirilor și responsabilităţii financiare.

PROCREDIT BANK
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Procesarea și export nucilor, miezului de nucă, miezului de floa-
rea soarelui și migdalelor. Creșterea prunelor, nucilor și migda-
lelor. Servicii de sortare tuturor feluri de produse agricole cu 
utilaj de sortare - foto-separator de performanţa.

Processing and export walnuts, walnut kernels, sunflower ker-
nels and almonds. Growing plums, walnuts and almonds. Sor-
ting services for any type of agricultural product with high per-
formance visual sorting eqipment.

PROMETEU-T S.A.
MD-2059
Telefon: +37369115821
E-mail: info@walnut.md
Fax: +373 22 312 026
Web-site: www.walnut.md
Telefon mobil: +37369115821
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Fondat în 2007, ETOP este distribuitor oficial Toyota Material 
Handling și unul dintre cei mai mari distribuitori de generatoare 
din ţară. În afară de aceasta, în catalogul companiei, care în ul-
timii ani și-a lărgit considerabil gama de produse, se regăsesc 
diverse produse și utilaje din domeniul construcţiilor, cum ar fi: 
platforme, excavatoare, lifturi, macarale, betoniere, malaxoare, 
mașini de tăiat, motocompresoare etc. ETOP oferă produse efi-
ciente și de încredere, care îndeplinesc cele mai moderne stan-
darde de calitate și siguranţă. Toate echipamentele prezentate 
sunt verificate de inginerii noștri și corespund tuturor normelor 
de siguranţă. Suntem o echipă tânără și ambiţioasă. Produsele 
și serviciile noastre sunt de cea mai înaltă calitate, iar clienţii 
noștri ne recomandă cu încredere în toată ţara.

Founded in 2007, ETOP is the official distributor of Toyota Ma-
terial Handling and one of the largest generator distributors in 
the country. In addition, the company’s catalogue, which has 
expanded considerably over the past few years, includes vari-
ous construction products and equipment such as platforms, 
excavators, elevators, cranes, concrete mixers, mixers, cutters, 
compressors etc. ETOP offers efficient and reliable products 
that meet the most up-to-date quality and safety standards. 
All the equipment presented are verified by our engineers and 
comply with all safety regulations. We are a young and ambiti-
ous team. Our products and services are of the highest quality 
and our customers strongly recommend us all over the country.

SC PROMO-SOLUŢII SRL
MD-2023, str. Uzinelor 90, of. 207

Telefon: 067 707 707
E-mail: office@etop.md
Web-site: ww.etop.md
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Compania RALUDOR – EXPO s-a născut în anul 2014, cînd am 
început mai întîi să proiectăm viile, livezile și plantaţiile de po-
mușoare pe tot teritoriul Republicii Moldova. Treptat am început 
să prestăm serviciile noastre și în ţările vecine, cum ar fi Româ-
nia și Ucraina.

Astăzi producătorii de fructe trebuie să aleagă plante calitative, 
cu caracteristici bune, rezistente sau tolerante la boli, microor-
ganisme și care garantează o recoltă permanentă. De aceea 
în comun cu Pepiniera Dalmonte din Italia, propunem diferite 
varietăţi de soiuri, împreună cu diferiţi selecţioneri mondiali, cu 
clonele lor și instituţiile de profil.

Pe lîngă toate, ca să garantăm calitatea plantelor noastre 
(completarea ramurilor, categoria fitosanitară, altoirea, baza 

genetică), partenerii noștri au investit resurste financiare în di-
ferite construcţii ca: serele, laboratorul de înmulţire și în ultimul 
rînd în lărgirea Pepinierei, care este amplasată în nu numai în 
regiunea Emilia – Romana.

Deci compania RALUDOR – EXPO SRL oferă o gamă largă de 
servicii și produse:

1. Prelevarea probelor de sol și apă din teren
2. Proiectarea plantaţiilor pomicole, viticole sau bacifere
3. Transpunerea proiectului în natură
4. Comercializarea materialului săditor de import (Italia, Po-

lonia, Olanda)
5. Comercializarea substratului acid cu PH 2,8 – 4,5
6. Comercializarea accesoriilor pentru vii și livezi
7. Consultanţă

RALUDOR – EXPO SRL
MD - 2049
Telefon: +373 60192045
E-mail: dorin_talmaci@mail.ru
Web-site: www.raludor.md
Telefon mobil: +373 60192045
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Noi picurăm succes! Compania AGRODOR-SUCCES SRL pre-
stează servicii în agricultură și oferă cele mai noi tehnologii și 
echipament care facilitează munca agricultorilor.

Agrodor vă propune:
• Sisteme de irigare și piese pentru irigare
• Bazine de acumulare și geomembrană
• Servicii de proiectare și elaborare a devizelor
• Seminţe de gazon și ierburi furajere 
• Gazon rulat
• Fertilizanţi și parafină
• Seminţe de legume și flori
• Tehnica și inventar agricol
• Pelicule, plase și agrotextile
• Sisteme de acumulare apei de ploaie
• Butași de viţă de vie

The company AGRODOR-SUCCES SRL provides services in 
agriculture and offers innovative technologies and equipment 
that facilitate the work of farmers.

Agrodor offers you:
• Irrigation systems and irrigation equipment
• Retention ponds and HDPE liner
• Irrigation projects design and quotation
• Lawn and pasture grass seed varieties
• Roll-out turf
• Fertilizers and grafting wax
• Flower and vegetable seeds
• Agricultural equipment and tools
• Agricultural films, mesh and agrotextiles
• Rainwater harvesting system
• Grapevine cuttings

SC AGRODOR - SUCCES SRL
str. Frunze M., 7, s. Cojuşna, MD-3715, r. Străşeni

Telefon: + (373) 237 92 068
E-mail: agrodor.succes@gmail.com

Fax: + (373) 237 92 068
Web-site: www.agrodor.md

Telefon mobil: +(373) 68 394 888
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Comsales Grup SRL - SOLUȚII SIGURE ÎN CONSTRUCȚII

Fondată în anul 2006, «Comsales Grup» a ajuns una dintre 
principalele companii de inginerie industrială, specializată în 
construcţia și proiectarea obiectelor industriale, agroindustria-
le și comerciale precum și a dispozitivelor industriale de cântă-
rire. Dat fiind faptul că dispunem de un spaţiu de producere de 
peste 2000 m2, putem manevra lucrări de complexitate tehnică 
colosală, ceea ce ne apropie de cerinţele și preferinţele fiecă-
ruia dintre voi, oricare ar fi acestea.

Suntem de 16 ani pe piaţă - timp în care am reușit să elaborăm 
peste 180 de obiecte, abordate individual conform cerinţelor ex-
puse din start în contract; cu peste 100 de angajaţi experţi și 
dedicaţi, care supervizează fiecare detaliu în elaborarea lucră-
rilor, pentru ca dumneavoastră să primiţi un obiect 100 la 100 
calitativ și durabil.

SC COMSALES GRUP SRL
MD-2037
Telefon: +373 22 88 55 22
E-mail: info@comsales.md
Web-site: www.comsales.md
Telefon mobil: +373 688 333 63
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Compania Diolsem este producător de produse de uz fitosanitar și fertilizanţi în 
Republica Moldova.

Fondată în anul 2005 compania s-a axat pe cerinţele pieţii interne și necesităţile 
fermierilor din ţară la produsele de uz fitosanitar și îngrășăminte.

La moment compania dispune de o gamă largă de insecticide, fungicide și fertili-
zanţi care sunt produse, testate și omologate în Republica Moldova, cât și produ-
se de import care sunt destinate pentru protecţia plantelor.

Produsele companiei Diolsem sunt fabricate în conformitate cu cerinţele și stan-
dardele internaţionale și europene, fiind produse în laboratoare peformante cu 
utilzarea tehnologiilor moderne. Toate produsele sunt însoţite cu acte de confor-
mitate și calitate.

Totodată specialiștii companiei sunt mereu în căutare de tehnologii și produse 
inovative, pentru a fi în pas cu cerinţele producatorilor agricoli. Venim cu propu-
neri și soluţii pentru agricultorii din ţară oferind consultanţă calificată pe întreg 
sezonul agricol.

Scopul companiei este de a asigura necesitatea producătorilor agricoli locali cu 
produse de calitate la preţuri accesibile direct de la producător.

Diolsem is a Moldovian-based company which produces phytosanitary products 
and fertilizers. 

Founded in 2005, the company is focused on the domestic market’s require-
ments and the local farmers’ necessities for phytosanitary products and ferti-
lizers.

At the moment, the company has a wide range of insecticides, fungicides and 
fertilizers that are produced, tested and approved in the Republic of Moldova, as 
well as a variety of imported products intended for plant protection.

At Diolsem, products are manufactured in accordance with international and 
European requirements and standards. A matter which is being determined by 
the fact that these are produced in efficient, high-end laboratories and following 
modern technologies. All products are accompanied by conformity quality certi-
ficates.

Meanwhile, the company’s specialists are always looking for innovative techno-
logies and developing new products, in order to keep in step with the agricultural 
producers’ requirements. We come up with proposals and solutions for farmers 
within the borders of our country, offering qualified consultancy throughout the 
agricultural season.

Company’s purpose is to satisfy local agricultural producers’ need for quality 
products by offering them at affordable prices directly from the producer.

SC DIOLSEM SRL
MD-2001, Chișinău str. Bulgară 47

Telefon: (+373) 22 22 48 43
E-mail: agro-diolsem@mail.ru

Fax: (+373) 22 22 48 43
Web-site: www.diolsem,md

Telefon mobil: (+373) 78 833 038 / +373 78 833 058
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Cu fiecare sezon de recoltare, agricultorii trec prin multe încercări. Pentru a fi ală-
turi de fermieri și a-i ajuta să facă faţă provocărilor, Victoriabank vine cu soluţii de 
creditare inedite, iar condiţiile sunt și mai avantajoase!

Astfel, pe lângă facilităţile deja cunoscute de către agricultori, Victoriabank acor-
dă, în premieră împrumuturi cu rată fixă pentru companiile din sectorul agricol!

Acum la Victoriabank, puteţi alege mai multe opţiuni de creditare cu rată fixă: 
credite agri pentru investiţii sau lucrări agricole, credite overdraft, linii de credite, 
credite investiţionale cu grant și altele.

Care sunt avantajele?
- Răspuns rapid la solicitare;
- Posibilitatea acordării creditului cu rată fixă;
- Dobândă fixă sau flotantă în funcţie de preferinţă;
- Refinanţarea creditelor contractate de la alte bănci sau Organizaţii de Creditare 
Nebancară;
- Suma creditului – până la 1,5 mln lei fără garanţii, 2,5 mln cu garanţii;
- Perioadă de graţie – până la 6 luni;
- Grafic flexibil adaptat nevoilor clientului;
- Pachet minim de documente și aprobare rapidă.

Every harvest season, farmers go through many trials. To help them face their 
challenges, Victoriabank came up with innovative credit solutions, and the condi-
tions are even more advantageous!

Thus, in addition to the facilities already known to farmers, Victoriabank grants, for 
the first time, fixed-rate loans for companies in the agricultural sector!

Now at Victoriabank, you can choose from several fixed rate lending options: agri 
loans for investment or agricultural work, overdraft loans, lines of credit, invest-
ment loans with grant and others.

What are the advantages?
- Quick response to request;
- The possibility of granting the loan with a fixed rate;
- Fixed or floating interest depending on preference;
- Refinancing of loans contracted from other banks or Non-Bank Credit Organi-
zations;
- Loan amount – up to 1.5 million lei without guarantees, 2.5 million with guaran-
tees;
- Grace period – up to 6 months;
- Flexible schedule adapted to the client’s needs;
- Minimal package of documents and quick approval.

SA VICTORIABANK BC
Mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 141, MD 2004
Telefon: 0 22 78 58 78
E-mail: companii@vb.md
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 SARTOROM IMPEX SRL LABORATOR / CONTROLUL CALITĂȚII 
ÎN PRODUCȚIE

Cu o experienţă de 30 ani, Sartorom a dezvoltat în domeniul 
agriculturii, morăritului și panificaţiei aparate portabile pentru 
utilizare în câmp/pe teren; aparatură de laborator pentru re-
cepţie, analize cereale, pregătire seminţe, analize făină, aluat, 
pâine; sisteme de prelevare, control și monitorizare pentru si-
lozuri și magazii; sisteme pentru producţie în mori și fabrici de 
panificaţie.

Pentru aparatele achiziţionate de la firma Sartorom, vă oferim 
prin laboratorul nostru verificări metrologice pentru umidome-
tre, balanţe și cântare, iar prin departamentul Service instalări 
de aparate și echipamente, mentenanţă/întreţinere periodică, 
reparaţii în garanţie și post-garanţie, actualizări calibrări, con-
sultanţă implementare ISO 17025 și ISO 9001.

SARTOROM IMPEX SRL LABORATOR / QUALITY CONTROL IN 
PRODUCTION

With 30 years experience, Sartorom has developed in the field 
of agriculture, milling and bakery portable appliances for field 
/ field use; laboratory equipment for reception, cereal analysis, 
seed preparation, flour analysis, dough, bread; sampling, con-
trol and monitoring systems for silos and warehouses; sys-
tems for production in 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 installation of equipment, 
periodic maintenance, warranty and post-warranty repairs, ca-
libration updates, implementation consulting ISO 17025 and 
ISO 9001.

SARTOROM IMPEX SRL
Sos. Bucuresti-Magurele, nr. 232, sector 5, 051434, Bucureşti, Romania

Telefon: 0040 21 255 31 32
Email: info@sartorom.ro

Website: www.sartorom.ro
Telefon mobil: +40 745 078 027



72

M
O

LD
A

G
R

O
T

E
C

H
 2

0
2

2

GREEN EXPERT SRL este o entitate din Romania ce ofera ser-
vicii complete de testare, diagnosticare si reparatii sisteme de 
injectie de la producatori de renume: Continental, Delphi, Bos-
ch, Denso etc.

Cu ajutorul echipamentelor de ultima generatie, putem face 
fata oricaror provocari, printr-o diagnosticare corecta si preci-
sa, conform normelor impuse de producatori.

GREEN EXPERT SRL is a Romanian entity that offers comple-
te testing, diagnosis and repair services for injection systems 
from renowned manufacturers: Continental, Delphi, Bosch, 
Denso, etc.

With the help of the latest generation equipment, we can face 
any challenges, in order to deliver a correct and precise diagno-
sis, according to the rules imposed by the producers.

SC GREEN EXPERT SRL
ROMANIA, IASI, STR. CONSTANTIN POP NR.8, 700295
Telefon: +40232760303
E-mail: office@greenexpert.ro
Web-site: www.greenexpert.ro
Telefon mobil:+40746759594
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Servmixt-Agro SRL este dealerul oficial al companiilor germa-
ne producătoare de utilaj agricol CLAAS si HORSCH. La Ser-
vmixt-Agro SRL veţi primi consultatie calificata cu privire la ale-
gerea corectă a echipamentului de care aveţi nevoie, reparaţii 
și întreţinere de calitate înaltă a echipamentelor dumneavoas-
tră cu piese de schimb originale. 

PROFITUL CLIENTULUI ESTE RESPONSABILITATEA NOASTRĂ!

Servmixt-Agro SRL is the official dealer of the German agri-
cultural machinery manufacturers CLAAS and HORSCH. Ser-
vmixt-Agro SRL offer to you a qualified advice on the correct 
choice for the equipment you need, high-quality repairs and 
maintenance of your equipment with original spare parts. 

CUSTOMER PROFIT IS OUR RESPONSIBILITY!

SERVMIXT-AGRO SRL
MD 2002

Telefon: +373 22 123190
E-mail: office@servmixt.md

Fax: +373 22 123199
Web-site:www.servmixt.md

Telefon mobil: +373 76 767674
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Fondată în 2016, compania MEGAWATT cu pași siguri a devenit 
una din cele 5 companii de top în domeniul energiei verzi rege-
nerabile din Republica Moldova.

MEGAWATT este ferm poziţionată și asigură cea mai înaltă ca-
litate a produselor și serviciilor sale. De la documentaţie, la im-
plementare și servicii de mentenanţă, cu un portofoliu bogat pe 
întreg teritoriu al Republicii Moldova, oferim soluţii de indepen-
denţă energetică clienţilor noștri și siguranţă în ziua de mâine. 

Founded in 2016, the company MEGAWATT became one of the 
top 5 renewable energy companies in the Republic of Moldova.

MEGAWATT is firmly positioned and ensures the highest qua-
lity of its products and services. From documentation, to imple-
mentation and service maintenance, with a rich portfolio throu-
ghout the territory of the Republic of Moldova, we provide our 
customers best renewable energy solutions, creating a safer 
future.

SHARLLY S.R.L.
str. Pietrarilor 14/1, ap.16, mun. Chisinău, MD-2021
Telefon: +373 68311169
E-mail: info@megawatt.md
Web-site: www.megawatt.md
Telefon mobil: +373 60808888
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Compania noastră comercializează drone agricole ADT produse in Romania si 
certificate din punct de vedere al eficientei pulverizării, la standarde EU. Dronele 
au ca scop creșterea randamentului și sustenabilităţii cu ajutorul tehnologiei de 
ultimă oră.

Utilizarea dronelor în agricultură este deja o realitate palpabilă, fiind parte inte-
grantă a agriculturii de precizie, care are drept scop eficientizarea procesului 
agricol.

Dronele ADT sunt aparate de zbor specializate care au fost proiectate și dezvol-
tate special pentru a se alinia tehnologiei inovatoare folosită în agricultura de 
precizie și pentru a face fată provocărilor și progresului din agricultura de azi.

Beneficiile utilizării dronelor ADT:
• Siguranţă - protejarea fermierilor de substanţele dăunătoare și de insolaţie în 

timpul pulverizării;
• Eficientă ridicată - acoperire de 30 de ori mai mare decât cu utilizarea pulve-

rizatoarelor de tip rucsac;
• Protecţia mediului - reducerea poluării apei și solului datorită metodei de po-

zitionare și orientare de mare precizie;
• Reducerea pierderilor - reducerea utilizării pesticidelor cu 30% datorită gradu-

lui ridicat de atomizare;
• Economie de apă - economisirea apei cu până la 90%, în comparaţie cu me-

todele convenţionale;
• Costuri reduse - reducerea cu până la 97% a costurilor fată de metodele de 

pulverizare tradiţionale;
• Gamă largă de aplicaţii - dronele nu sunt influenţate de configuraţia terenului 

sau înălţimea culturii
• Utilizare și întreţinere ușoară - dronele agricole sunt durabile și piesele sunt 

ușor de înlocuit.

Caracteristicile dronelor ADT:

♦ Eficientă - lăţime de pulverizare mare, acoperind o suprafaţă mai mare cu o 
singură trecere;

Our company sales ADT agricultural drones made in Romania and certified in ter-
ms of spraying efficiency, according to EU standards. Agricultural drones aim to 
increase efficiency and sustainability with cutting-edge technology.

The use of drones in agriculture is already a tangible reality, being an integrated 
part of precision agriculture, which aims to make the agricultural process more 
efficient.

ADT drones are specialized aircraft that have been designed and developed spe-
cifically to align with the innovative technology used in precision agriculture and 
to meet the challenges and advancements in today’s agriculture.

Benefits of using ADT drones:
• Safety - protecting farmers from harmful substances and sunstroke during 

spraying;
• Highly efficient - coverage 30 times greater than using backpack sprayers;
• Environmental protection - reduction of water and soil pollution thanks to the 

high-precision positioning and orientation method;
• Reducing losses - reducing the use of chemicals by 30% due to the high gra-

de of atomization;
• Water saving - saving water by up to 90%, compared to conventional metho-

ds;
• Reduced costs - up to 97% costs reduction compared to traditional spraying 

methods;
• Wide range of applications - drones are not influenced by terrain configurati-

on or crop height

♦ Easy to use and maintain - agricultural drones are durable and spare parts are 
easy to replace.

Features of ADT drones:

♦ Efficient - large spray width, covering a larger area with a single pass;

SMART DRONES AGROTECH SRL
Sângeorgiu de Mureș, Jud. Mureș, Str. Strîmba 26 (RO)

E-mail: smartdrones.agrotech@gmail.com
Web-site: www.facebook.com/SmartDronesAgrotech

Telefon mobil: +40 741 298 683
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Asociaţia cultivatorilor de cartof din Republica Moldova “Sola-
na-M” are ca scop:
* Consolidarea eforturilor persoanelor fizice şi juridice coin-
teresate în producerea cartofului şi legumelor, pentru crearea 
condiţiilor optime de manifestare a intereselor comune în reali-
zarea producţiilor mari şi calitative, competitive pe piaţa internă 
şi externă;
*Promovarea şi susţinerea prin diverse mijloace a producerii 
ecologice;
*Promovarea progresului tehnic în producerea şi valorificarea 
cartofului şi legumelor;
*Furnizarea seminţelor de calitate superioară
*Testarea şi promovarea soiurilor noi;
*Elaborarea şi realizarea programelor de instruire în domeniu;
*Stabilirea legăturilor de colaborare cu alte organizaţii;
*Protejarea intereselor producătorilor de cartof şi legume.

Solana-M, the Association of Potato Growers from Moldova, 
aims at:
- Strengthening the efforts of the interested individuals and 
legal entities in the production of potatoes and vegetables, 
in order to create optimal conditions for the manifestation of 
common interests in the realization of large and qualitative har-
vests, competitive on internal and external markets;
- Promotion and support of ecological production by various 
means;
- Promoting technical progress in the production and use of 
potatoes and vegetables; - Supply of high quality seeds;
- Testing and promotion of new varieties;
- Elaboration and implementation of training programs in the 
field;
- Establishment of collaboration links with other organizations;
- Protecting the interests of potato and vegetable growers.

SOLANA-M, ASOCIAŢIA CULTIVATORILOR DE 
CARTOF DIN REPUBLICA MOLDOVA
str. Vierul 59, MD-2070 or. Codru, mun. Chişinău, Republica Moldova
Telefon: + 37379/ 72-68-17
Email: petruiliev27@gmail.com
Site: www.agriculture.md
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Pepiniera Voinești este unul dintre principalii producători de material 
săditor de nuc altoit profesionist din ţară și din Sud-Estul Europei. Pri-
mele noastre plantaţii-mamă cu soiurile selecţionate la instituţiile de 
cercetări din ţară au fost înfiinţate încă în anul 1989, constituind o sursă 
certificată de ramuri-altoi pentru multiplicarea acelor soiuri.

La Pepiniera Voinești suntem axaţi pe dezvoltarea continuă a secto-
rului nucifer, în mare parte prin introducerea, testarea și multiplicarea 
celor mai noi soiuri din selecţia internaţională, dar și prin inovaţia sor-
timentală proprie. Suntem primii producători autohtoni de nuci altoiţi 
din soiurile americane Chandler, Tulare, Serr, franceze: Fernor, Lara și 
Ferjean. În același timp, am selecţionat și omologat trei soiuri proprii: 
Ovata, Carpatica și Rubin, foarte apreciate și solicitate de către nume-
roși profesioniști și amatori din mai multe ţări.

Nucii altoiţi pe care îi creștem sunt livraţi către nucicultori din Republi-
ca Moldova, iar cea mai mare parte către ţări din Uniunea Europeană 
și CSI.

Voinesti Nursery is one of the leading walnut nurseries from Moldova 
and in South-eastern Europe. Our first mother plantations have been 
founded in the remote year of 1989, thus becoming a certified source of 
graftwood of the first varieties to be developed in Moldova. 

We at Voinesti Nursery are mainly focused on the countinuous develo-
pment of the walnut sector in Moldova, mainly by introducing, testing 
and multiplying the best and newest varieties from around the world, 
but also by creating our own varieties. We are the first Moldovan walnut 
nursery to graft and grow the American varieties: Chandler, Tulare, Serr 
and the French: Fernor, Lara and Ferjean. At the same time we selected 
and registered three specific varieties: Ovata, Carpatica and Rubin, hi-
ghly appreciated in various countries by professionals and amateurs.

Our grafted walnut trees are sold in Moldova and exported mainly to EU 
countries, but also CIS states.

SRL PEPENIERA POMICOLA VOINESTI
str. Independentei, 5, MD-3452, s. Voinescu, rn. Hâncești

Telefon: 069358996
E-mail: voinesti@hotmail.com 
Web-site: www.nucialtoiti.md 

Telefon mobil: 069358996
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Syngenta este o companie internaţională de vârf, cu peste 
28.000 de angajaţi în mai mult de 90 de ţări, toţi dedicaţi sco-
pului nostru de a Elibera potenţialul plantelor. 

Syngenta oferă soluţii adaptate nevoilor clientului care inte-
grează şi leagă oamenii, agricultura şi tehnologia.

Lider pe piaţa inputurilor agricole din Moldova, Syngenta oferă 
hibrizi înalt productivi de floarea-soarelui, porumb, rapiţă, soiuri 
de grâu, seminţe de legume și produse pentru protecţia plante-
lor de ultimă generaţie.

Syngenta is a leading agriculture company helping to improve 
global food security by enabling millions of farmers to make 
better use of available resources.

Throughout world class science and innovative crop solutions, 
our 28,000 people in over 90 countries are working to trans-
form how crops are grown.

Being a leader of Moldova agriculture market, Syngenta offers 
to local farmers’ highly productive sunflower, corn, oilseed rape 
and vegetable hybrids and new generation crop protection pro-
ducts.

www.syngenta.md

SYNGENTA AGRO SRL
Str. Pușkin 47/1, oficiul 2 
MD-2005, Chișinău 
Republica Moldova
Tel.: +373 22 243 275
Fax: +373 22 204 750
www.syngenta.md
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TORNUM oferă soluţii complete pentru stocarea, uscarea, răci-
rea, curăţarea şi gestionarea cerealelor. Vă aşteptăm la standul 
Tornum pentru a vă prezenta ultimele noutăţi despre uscarea, 
răcirea şi depozitarea cerealelor.

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

TORNUM S.R.L.
str. Piscul Răchitei, nr.11, bir. 4, sector 3

031884 Bucureşti, România 
Fax: +40 318/ 17-44-92 

GSM: +40 72/ 886-76-86 
E-mail: info@tornum.ro; ciprian@tornum.ro 

URL: www.tornum.se
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Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt:
• Protejează interesele membrilor săi;
• Cooperarea cu autorităţile naţionale și publice;
• Sprijin în activităţi de marketing și export;
• Conexiunea între cultivatori, artizani, vânzători, utilizatori și 
multe altele;
• Instruire, transfer de tehnologie și cunoștinţe;
• Sprijin prin consiliere știinţifică și agronomică la cultivarea 
plantelor aromatice;
• Sprijin în dezvoltarea afacerii;
• Promovarea agriculturii ecologice, măsurile rezistente la 
schimbările climatice, sprijinirea antreprenoriatului pentru tine-
ret și femei;
Devenind membru al asociaţiei veţi beneficia de:
• Colaborare cu alţi producători din ţară;
• Informaţii actuale despre piaţa internaţională;
• Export în comun a producţiei prin intermediul Cooperativei 
create de Asociaţie;
• Asistenţă agronomică la creșterea și multiplicarea material 
săditor;
• Expertiză internaţională și vizite de schimb de experienţă;
• Reprezentarea intereselor în raport cu instituţiile statutului;

The Association of Lavender Growers and Processors of Mol-
dova is a non-governmental organization with the mission of 
supporting and promoting the branch of aromatic and medici-
nal plants in Moldova through research, education, collaborati-
on and marketing.
The main objectives of the Association are:
• Protects the interests of its members;
• Cooperation with national and public authorities;
• Support in marketing and export activities;
• Connecting growers, artisans, sellers, users and more;
• Training, transfer of technology and knowledge;
• Support through scientific and agronomic advice for the cul-
tivation of aromatic plants;
• Support in business development;
• Promoting ecological agriculture, measures resistant to cli-
mate change, supporting entrepreneurship for youth and wo-
men;
By becoming a member of the association you will benefit from:
• Collaboration with other producers in the country;
• Current information about the international market;
• Joint export of production through the Cooperative created 
by the Association;
• Agronomic assistance in growing and multiplying planting 
material;
• International expertise and experience exchange visits;
• Representation of interests in relation to state institutions;

ASOCIAŢIA CULTIVATORILOR ȘI 
PROCESATORILOR DE LAVANDĂ DIN MOLDOVA
MD-2069, str. Calea Ieșilor 10B of.307, Chișinău
Telefon: +37379559733
E-mail: lavender.moldova@gmail.com
Telefon mobil: +37379559733
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De mai bine de 12 ani avem încredere de parteneri străini și 
clienţi din CSI.

De mai bine de 12 ani, partenerii și clienţii străini au încredere 
în noi.

Unisolar a fost fondată în 2009. Suntem specializati in con-
structia de centrale solare industriale la cheie, de la realizarea 
documentatiei de proiect pana la punerea in functiune a cen-
tralei si obtinerea tuturor autorizatiilor.

Capacitatea totală a proiectelor în derulare cu participarea 
noastră este de peste 273 MW.

Am implementat proiecte „megawatt” și avem clienţi obișnu-
iţi care ne recomandă ca antreprenor EPS și ne contactaţi din 
nou.

shiny solut ions

UNISOLAR
https://www.unisolar.md
unisolar.info@gmail.com

+3736 038 11 60
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Fiecare client este special pentru companie, astfel incât anga-
jaţii depun toate eforturile pentru a se asigura că acesta nu 
este doar mulţumit de rezultat, ci și interesat de cooperarea pe 
termen lung.

Obiectivul strategic al Vadalex-Agro este extinderea pietei agri-
cole, asigurând calitatea și diversitatea tipurilor de produse 
care aduc profit fermierilor.

Compania noastră propune angajaţilor din sectorul agrar ma-
șini agricole, produse pentru protecţia plantelor, material se-
mincer și fertilizanţi de brănduri cu renume mondial, precum: 
New Holland, Lemken, Sfoggia, Dieci, Syngenta, BASF, Corteva, 
Bayer, Dekalb, Summit Agro, Vilmorin, Seminis, Enza Zaden, ICL, 
Vitafer și altele.

Managerii noștri sunt cei mai buni specialiști în domeniul cu-
noștinţelor tehnice și agricole, urmează o pregătire anuală 
avansată, participă la expoziţii mondiale importante, participă 
la seminare instructive și aduc în Moldova cele mai recente 
apariţii pe piaţa acricolă.

Each client is special for the company, so employees make 
every effort to ensure that they are not only satisfied with the 
result, but also interested in long-term cooperation.

The strategic goal of Vadalex-Agro is to expand the agricultural 
market, ensuring the quality and diversity of types of products 
that bring profit to the farmers.

Our company offers to farmers agricultural equipment, plant 
protection products, seeds and fertilizers from world-renow-
ned brands such as New Holland, Lemken, Sfoggia, Dieci, Syn-
genta, BASF, Corteva, Bayer, Dekalb, Summit Agro, Vilmorin, Se-
minis, Enza Zaden, ICL, Vitafer etc.

Our managers are the best specialists in the field, they undergo 
annual advanced training attend major world exhibitions, take 
part in training seminars and bring in Moldova the latest from 
the agricultural markets.

VADALEX-AGRO SRL
Republica Moldova, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 81/2
Telefon: +373 22 60 59 49
E-mail: vadalex.agro@gmail.com, vadalextehno@gmail.com
Fax/ Факс::+373 22 60 59 50
Web-site: www.vadalex.md
Telefon mobil: 069583896
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Battistini vivai a fost fondată în Italia în 1949 și de peste șapte-
zeci de ani s-a specializat în producţia de plante fructifere de 
uz profesional, inclusiv portaltoi, sâmburi și fructe de pădure.

Battistini vivai was born in Italy in 1949 and for over seventy 
years it has specialized in the production of fruit plants for pro-
fessional use, including rootstocks, seeds and berries.

BATTISTINI VIVAI
VIA RAVENNATE 1500, 47522 CESENA (FC)

Telefon: 00390547380545
E-mail: BATVIVAI@BATTISTINIVIVAI.COM

Web-site: WWW.BATTISTINIVIVAI.COM
Telefon mobil: 00393299373173
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Более 25 лет мы внедряем инновационные технологии и являемся 
современным украинским производителем и поставщиком услуг в сфере 
хранения и переработки зерна.

Мы производим:
• Транспортное оборудование, в т.ч. ленточные конвейеры закрытого типа.
• Аспирационное оборудование.
• Весовое оборудование.
• Оборудование для первичной очистки зерна.
• Оборудование для приема и отгрузки зерна.
• Оборудование для хранения зерна.
• Самотечное оборудование.
Мы предлагаем сотрудничество по следующим направлениям:
• Генеральный подряд и инжиниринг.
• Проектирование и строительство.
• Монтажные и пусконаладочные работы.
• Автоматизация производств.
• Аспирация (обеспыливание).
• Сервисное обслуживание.
• Обучение персонала.

ГК «Зерновая Столица» является официальным дилером по поставке 
силосных емкостей компании Symaga, S.A. (Испания) и зерносушильных 
установок Bonfanti (Италия).

For more than 25 years, we have been implementing leading-edge technologies 
in manufacture and supplying of grain processing and storage equipment and 
services.

We manufacture:
• Transporting equipment including enclosed belt conveyors.
• Aspiration equipment.
• Scaling equipment.
• Grain initial cleaning equipment.
• Grain loading and unloading equipment.
• Grain storage equipment.
• Gravity equipment.

We offer the following lines of engagement:
• General contract and engineering.
• Project planning and building.
• Erecting, start-up and adjustment.
• Automation.
• Aspiration (dedusting).
• Maintenance service.
• Staff training.
“Grain Capital” Group of Companies is an official distributor of Symaga, S.A 
(Spain) grain storage silos and grain drying plants Bonfanti (Italy).

Grain 
Capital

ГК «ЗЕРНОВАЯ СТОЛИЦА»
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Societatea pe acţiuni Agromașina este una dintre principalele 
întreprinderi producătoare de mașini și utilaje agricole pentru 
întreţinerea viilor, livezilor și a multor alte culturi de câmp. Pri-
oritate a S.A. Agromașina este dezvoltarea întreprinderii prin 
modernizarea, îmbunătăţirea calităţii și cercetarea mașinilor 
agricole necesare agricultorilor. La momentul de faţă uzina pro-
duce mai mult de 50 de modele de mașini și alte utilaje agrico-
le, majoritatea făcând parte din utilajul strict necesar în agricul-
tură. 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 priority is 
to develop the business by upgrading, improving the quality 
and researching agricultural machinery requested by farmers. 
At present, the plant produces more than 50 models of machi-
nery and other agricultural equipment, most of which are part 
of the equipment strictly needed in agriculture. More recently, 
AGROMAŞINA has successfully manufactured the flatbed plat-
form 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; (+373) 78-300-222

email: agromashina@list.ru
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Compania Agrotrac Prim este dealer oficial al tractoarelor și 
utilajelor agricole ARMATRAC în Moldova! Agrotrac Prim oferă o 
gamă largă de tractoare: de la 58 CP până la 125 CP, cu dotări 
de Clasa Premium! Sortimentul produselor noastre este în con-
tinuă creștere și include acum peste o sută de tipuri de produ-
se diferite! De asemenea, Agrotrac Prim SRL oferă:

 - 3 ani de garanţie pentru toate echipamentele  ARMATRAC 
- Servicii gratuite de mentenanţă pe toată durata garanţiei
 - Abordare specială a fiecărui client.

Agrotrac Prim SRL is the official dealer of tractors and agricul-
tural 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 pro-
ducts! 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; 079 21 11 55; 078 02 87 90 
web: agrotehnica.md 
e-mail: sergiuarmatrac@gmail.com; vulcan-service@mail.ru
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SEMANATOARE AMAZONE Cirrus

Semănat cu succes – recoltare cu suc-
cess

Combinaţia de semănat tractată, Cirrus, 
este o semănătoare pneumatică și se 
distinge prin calitatea excelentă a mun-
cii la însămânţarea 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.

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

www.facebook.com\Aprocomteh\



88

M
O

LD
A

G
R

O
T

E
C

H
 2

0
2

2

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 potri-
vită. Începând cu modelele compacte şi extrem de manevrabile 
Nova, concepute pentru suprafeţe mici și medii (până la 800 
ha), şi până la modelele de tip rotor Torum, capabile să recolte-
ze în sezon peste 2000 ha de diverse culturi, fiecare fermier îşi 
poate găsi aici combina perfectă. De asemenea, recent a fost 
adus pe piaţă tractorul articulat RSM 2375, de 380 c.p., creat 
pentru suprafeţe mari şi 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 dealer 
oficial al unor astfel de companii cunoscute ca Agrex şi Sitrex 
(Italia), Jympa (Spania), Quivogne (Franţa), Celmak, GunGör şi 
Hattat (Turcia) şi multe altele, oferind cel mai larg spectru de 
tehnică agricolă din ţară.

ATC-Agrotehcomert, the official Rostselmash dealer in Moldo-
va, offers the best choice of combine harvesters on the natio-
nal market, with the goal to ensure every farming household 
with the most suitable combine. From the compact and extre-
mely 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 powerful articulated tractor has been 
made available, the RSM 2375, boasting 380 HP, created for vast 
surfaces and difficult working conditions. The balanced combi-
nation of different vital performance characteristics and struc-
tural 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 (Turkey), 
Quivogne (France) and others, assuring the vastest agricultu-
ral 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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CARVIDON SERVICE este una dintre cele mai importante com-
panii din Republica Moldova în domeniul implementării tehno-
logiilor avansate în agricultură, livrărilor de echipamente agri-
cole. Compania vinde piese de schimb pentru mașini și unităţi 
agricole și asigură servicii post-vânzare pentru echipamente 
agricole. Munca bine coordonată a echipei, eficienţa și calitatea 
informaţiilor furnizate, luarea în considerare a intereselor clien-
ţilor, înţelegerea și satisfacerea necesităţilor acestora, deschi-
derea spre inovaţii - toate acestea permit clienţilor companiei 
noastre să facă alegerea potrivită și să obţină cea mai mare 
rentabilitate atunci când optează pentru o anumită tehnologie.

Carvidon Service is one of the leading companies in Moldova, 
engaged in the introduction of advanced technologies in agri-
culture, the supply of agricultural machinery. The company se-
lls spare parts for agricultural machines and aggregates, and 
provides maintenance services for agricultural machinery. We-
ll-coordinated work of the company team, efficiency and quality 
of the information provided, consideration of clients’ interests, 
understanding and satisfaction of their needs, openness to in-
novation - all this allows our customers to make the right choi-
ce 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: www.carvidon.md
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Specificaţii Trelleborg TM 900 HP 900/60 R42 Model: TM 900 
HP 900/60 R42 

Nr: 4M81AL1W8 Producător: Trelleborg 

Caracteristici generale: 

Circumferinta [RC] (mm):   6425. Diametrul exterior [OD] (mm):   
2140 .

Lăţime profil (mm):   900. Metoda de etanșare:   TL (tube-
less). Obada aroganta:   DW27B, DW30B. Obada recomendata:    
DW28B. Presiunea internă (bar):   2.4 bar. Raza statica [SLR] 
(mm):   960. Tip autovehicul:   tractor. Înălţimea anvelopei (%):   
60. Diametru (R):   42. Suplimentar Indicele de sarcină:   180

CHIVIRIGA VITALIE I.I.
str. Ion Creangă, 49/3, bir. 4 
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova 
Fax: +373 22/ 60-66-45 
GSM: +373 69/ 23-61-24 
E-mail: info@holmer.md 
URL: www.holmer.md
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CICS JM INVEST GROUP SRL este una dintre puţinele companii din Mol-
dova care prestează mai multe servicii concomitent:
• oferă selecţia și completarea mașinilor agricole conform nevoilor 
dumneavoastră
• execută o gamă completă de lucrări mecanizate agricole la cererea 
clientului
• oferă garanţie și servicii de mentenanţă a echipamentelor agricole

Printre clienţii companiei se înscriu atât întreprinderi agricole mari, cât 
și micii fermieri interesaţi de:
• tehnologii noi de economisire a energiei
• servicii de calitate și consultanţă
• utilizarea mai eficientă a producţiei și a resurselor naturale
• Achiziţionarea de echipamente agricole fiabile și de înaltă calitate de  
mărci internaţionale de top.

Compania este importator oficial de mașini agricole de mărcile: KINZE, 
SALFORD, SMS, KERTITOX, PNEUSEJ, OPTIGEP, KOMAROMI - GEP, AGRI-
CAD.

The company is the official dealer of world famous manufactu-
rers of agricultural machinery: KINZE, SALFORD, SMS, KERTITOX, 
PNEUSEJ, OPTIGEP, KOMAROMI - GEP, AGRICAD and fertilizers: 
AZOTER and FitoHorm.

JM INVEST GROUP is the only company on the Moldovan mar-
ket that, along with the import of high-quality agricultural ma-
chinery, bacterial and liquid fertilizers, helps farmers to intro-
duce ENERGY-SAVING and ECOLOGICAL technologies of crop 
cultivation.

We offer our clients: ZETOR high-reliability tractors; high-preci-
sion drills KINZE, PNEUSEJ; tillage equipment SMS; FarmGEP 
sprayers; KOMAROMIGEP plant remnants  shredders and ORTI-
GEP headers; -EFFECTIVE fertilizers AZOTER and FitoHorm.

I.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.
str-la Studenţilor, 2/4

MD-2020, Chișinău, Republica Moldova
Tel.:     +373 22/00-97-74

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

E-mail: jminvestgroup@gmail.com
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Elaborarea, producerea şi comercializarea tehnologiilor şi mijloacelor 
tehnice pentru sectorul agroalimentar:
-mijloace tehnice pentru protecţia plantelor (stropitori, dispozitive pen-
tru introducerea erbicidelor în vii şi livezi, culturile de cоmp, utilaj pentni 
pregгtirea soluţiilor);
-agregate pentru plantarea livezilor şi viilor (cu hidrofreze, cu burgiuri);
-mijloace tehnice pentru unbunătăţiri funciaie (maşini de irigat cu tam-
bur şi furtun);
-maşini şi utilaje pentru procesarea producţiei agricole (pentru curăţi-
rea şi decortecarea cerialelor, alizat şi decorticat seminţe, mori pentm  
porumb prelucrarea lînei);
-utilaje pentru sectorul zootelinic (linii şi agregate pentru pregгtirea nu-
treţurilor combinate, inclusiv granulate, concasoare, malaxoare, extru-
dere, boxe pentru оntreţinerea scroafei cu purcei);
-utilaje pentru abatoare (boxe pentru asomare, maşini de depilare,eli-
vatoare. etc);
-linii pentru producerea biocombustibililor solizi (peletelor, brichetelor):
-instalaţii de producere a biodizelui şi amesticurilor combustibile);
-modernizarea stropitorilor de modele оnvechite;
-piese de schimb.

Development, manufacture and sale of technologies and technical 
means for agro-alimentary sector:
-technical means for plants protection (sprayers, devices for introduc-
tion of herbicides in orchards and vineyards, fields, equipment for pre-
paration of solutions);
-aggregate for plantation orchards and vineyards (with hydrodrill and 
creeper);
-technical means for the landed improvement (sprayer with drum and 
hose);
-machines and equipments for the processing of agricultural produc-
tion (for cleaning and decortications of cereals, boring mill and peeler 
seeds, mills for corn, processing line)
-equipment for zootechnical complex (lines and aggregates for prepa-
ration of mixed fodders, including granular, crushers, mixers, extruders 
and stall for maintaining sow with piglets);        -equipment for slau-
ghter-houses (stalls for stunning, machines for repair, elevators, etc);
-lines for producing solid biofuels (pellets, briquettes);
-installation of biodiesel producing and combustible mixtures; -moder-
nization of sprayers of old models
- spare parts. 

INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
str. M. Costm, 7
MD-2068 Chişinău. Republica Moldova
Tel.: +373 22/49-21-31; 43-86-38:43-04-18
Fax +373 22/ 49-21 -31 ; 47-36-98
E-mail: icmea_mecagro@yahoo.com
URL : www.agriculture.md/mecagro
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POMUL REGAL este producator (Pepeniera de nuci), importa-
tor și distribuitor de puieţi de nuc de soiurile Chandler, Fernor, 
Franquette și Fernette. Puieţii sunt comercializaţi la un preţ 
atractiv pentru piaţa din Republica Moldova. La fel, producem și 
portaltoiuri de nuc. La moment, compania deţine plantaţii de nuc 
cu o suprafaţă de 164 ha, cu peste 33 mii de pomi. De asemenea, 
prestăm servicii de consultanţă și plantare a livezilor de nuc.

POMUL REGAL is a producer (walnut Nursery) and an impor-
ter and distributor of walnut tree saplings of Chandler, Fernor, 
Franquette and Fernette variety, which are made at a price 
attractive to the Moldovan market. We also produce walnut ro-
otstock. At the moment company owns 164 ha of walnut or-
chards with more then 33 Thousands trees. We also provide 
walnut consultancy and planting services.

POMUL REGAL S.R.L.
s. Inești, MD-5822, raionul Telenești

Telefon/ Телефон / Phone: +37369175799
Fax/ Факс: +373.22.227698

Telefon mobil: +37369175799
E-mail: pomul.regal@gmail.com

Web-site: www.pomulregal.com


