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We transform

Your dream 

into Business Reality

Mobile app development.

Internet marketing.

Website development.
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Restaurantul Richland

Locație



Clickând pe una din categorii puteți trece direct la pagina acesteia.

PRODUSE CHIMICE
ȘI ADEZIVI

PRODUSE ELECTRICE,
ELECTRONICE

MATERIALE DE IZOLARE,
AMBALAJ INDUSTRIAL

JOCURI, JUCĂRII,
ARTICOLE SPORT

CONSTRUCȚII, REPARAȚII,
AUTOSERVICE,

SPALĂTORII

TV, INTERNET, RADIO,
TELEFONIE MOBILA

TRANSPORT,
TURISM, POSTĂ

TIPOGRAFII,
EDITURI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

RESTAURANTE, BARURI,
HOTELE

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

CARNE, FRUCTE,
CONSERVE, OUĂ,

LACTATE, ULEIURI

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

FRUCTE ȘI LEGUME
PROASPETE, FLORI

BERE, APĂ, BĂUTURI
NEALCOOLICE, SUC

BĂUTURI
ALCOOLICE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

ASIGURĂRI, FINANȚE,
LEASING, BĂNCI,

IMOBILARE

PIELE, VALIZE,
GENȚI

 MATERIALE DE CONSTRUCȚII,
UȘI, FERESTRE

MOBILĂ, JALUZELE,
SALTELE

VESELĂ,
ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRIE

ȘI CASĂ

TEXTILE PENTRU
CASĂ

ÎMBRĂCĂMINTE,
ÎNCĂLȚĂMINTE

COVOARE

APARATE MEDICALE,
COSMETOLOGICE

ELECTROCASNICE,
SANITĂRIE, TERMICE

 TRANSPORT,
ANVELOPE, PIESE

BIJUTERII, METALE PREȚIOASE,
CEASURI

INSTRUMENTE
MUZICALE

REVISTE, HÎRTIE,
BIROTICĂ

ARME, ARTIFICII

VOPSELE, FINISURI 
LACURI

COSMETICE,
PARFUMERIE

ENERGETICA,
COMBUSTIBILI,

ULEIURI

FARMACEUTICĂ,
SUPLIMENTE, 

DIETICE, IGIENĂ

UNELTE ELECTRICE,
TEHNICĂ AGRICOLĂ

PRODUSE
DIN METAL

SERVICII JURIDICE,
 PAZĂ SI SECURITATE, 

RECRUTARE PERSONAL
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UKRAVIT

BETEK

PRODUSE CHIMICE
ȘI ADEZIVI

PRODUSE CHIMICE
ȘI ADEZIVI

PRODUSE CHIMICE
ȘI ADEZIVI

PRODUSE CHIMICE
ȘI ADEZIVI

Produse chimice agricole

Adezivi industriali

UKRAVIT este cel mai mare producător ucrainean de produse 

de protecție a plantelor și microîngrășăminte. 

Fiecare etapă a procesului de producție respectă standardele 

internaționale de calitate și siguranță și este confirmată de 

certificatele ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

Folosind tehnologii avansate de fabricație, Betek și-a câștigat 

reputația de “marcă lider și inovatoare cunoscută pentru 

producția de înaltă calitate”.
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BETEK

ANTONIO FERRAN

VOPSELE, FINIȘURI,
LACURI

VOPSELE, FINIȘURI,
LACURI

COSMETICE,
PARFUMERIE
COSMETICE,
PARFUMERIE

Produse cosmetice

Pensule pentru machiaj  și accesorii Antonio Ferran este un 

brand profesional  din industria frumuseții creat în 2018. 

Brandul este specializat în crearea de pensule profesionale de 

machiaj de clasa lux și clasa  medie, realizate din diverși peri 

naturali și taklon. 

Periile sunt asamblate manual și respectă toate standardele 

internaționale de calitate.

Denumirea mărcii comerciale —  ANTONIO FERRAN

BETEK ARE IN PORTOFOLIU O GAMA LARGA DE:

l vopsele lavabile de interior și exterior

l lacuri

l vopsele achidice și emailice

l tencuieli decorative, siliconice și minerale

l hidroizolatie

Denumirea companiei:  I.I. VASILCIUC ANTON

Adresa:  3112, mun. BALTI, str. IVAN KONEV 46, of 53

Telefoane de contact:  +373-799-8-7777

Email : ANTONIOFERRAN@MAIL.RU

Web site:  WWW.ANTONIOFERRAN.COM
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FURNIZARE ENERGIE

ENERGETICA,
COMBUSTIBILI,

ULEIURI

ENERGETICA,
COMBUSTIBILI,

ULEIURI

Energetica

Cel mai înalt indicator de perfomanță este atunci când 

compania este recomandată de consumatorii proprii.
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TIREX PETROL

ENERGETICA,
COMBUSTIBILI,

ULEIURI

ENERGETICA,
COMBUSTIBILI,

ULEIURI

Combustibili

Tirex Petrol, succesorul de drept al primei companii 

petroliere din Republica Moldova, cu peste 80 stații PECO și 

peste 800 angajați.
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MOLDOVAGAZ

ENERGETICA,
COMBUSTIBILI,

ULEIURI

ENERGETICA,
COMBUSTIBILI,

ULEIURI

Energetica

Denumirea mărcii comerciale: MOLDOVAGAZ

Denumirea companiei: SA „Moldovagaz”

Adresa: MD-2005, RM, mun. Chișinău, str. Pușkin 64

Telefon de contact: 022-578-002

Email:   

Web site:  

 office@moldovagaz.md  

www.moldovagaz.md

LOCUL 2LOCUL 2

Societatea pe acţiuni moldo-rusă de tip deschis „Moldovagaz” este una dintre cele mai mari întreprinderi din sectorul energetic al Republicii Moldova, care 

are acoperire naţională, fiind şi unul dintre cei mai mari contribuabili ai ţării.

Activitatea societății și a întreprinderilor dependente este axată pe prestarea unui serviciu calitativ în vederea transportării, furnizării şi distribuţiei gazelor 

naturale 24 din 24 de ore pentru mai mult de 740 mii de consumatori, persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, precum şi tranzitul gazelor naturale 

consumatorilor din regiunea Balcanilor.

Istoria întreprinderii începe în 1947, prin adoptarea hotărârea RSS Moldovenească privind organizarea gospodăriei de gaze. În 1995 a fost creată SA 

"Concernul "Moldova-gaz". Iar la 16.04.1999, în cadrul Adunării generale au fost aprobate actele constitutive ale societăţii.

Organele de conducere a SA „Moldovagaz” sunt Consiliul de Observatori, Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori.

SA „Moldovagaz” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat al Republicii Moldova la 25 mai 1999. Fondatorii ei sunt SAP „GAZPROM” (care deţine 50% 

din acţiuni), Departamentul de Privatizare și Administrare a Proprietății de Stat al RM (care deţine 35,33% acţiuni) şi Comitetul de gestiune al patrimoniului 

Transnistriei (care deţine 13,44% acţiuni).

SA „Moldovagaz” este deținătorul Premiului Mare „Mercuriul de Aur” al concursului „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2013”,   MARCA COMERCIALĂ 

„FAVORITUL ANULUI” 2012.

SA „Moldovagaz” a obținut cea mai prestigioasă apreciere Premiul Mare - în cadrul celei de-a 17-a ediții a concursului „Marca Comercială a anului 2019” 

desfășurat pe 19 august 2020, în cadrul concursului „Gala Businessului Moldovenesc” organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în 

comun cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Cea mai înaltă distincție profesională oferită SA „Moldovagaz”- „MERCURIUL DE AUR”, a fost decernata la doua categorii „Produse și servicii în domeniul 

energeticii și construcțiilor”, nominalizarea „LIDERUL ANULUI” și la categoria „Produse și servicii în domeniul energeticii și construcțiilor”, nominalizarea 

“MARCA CONSACRATĂ” care confirmă eficacitatea strategiilor de marketing și promovează rolul imaginii corporative a companiei, prin implementarea 

celor mai reușite experiențe de dezvoltare a mărcii comerciale, pentru proiectele de succes în domeniul creării și promovării mărcilor comerciale atât pe 

piața Republicii Moldova cât și pe piața externă.

SA „Moldovagaz” este una din cele mai mari întreprinderi din sectorul energetic al Republicii Moldova, care contribuie la asigurarea securității energetice.
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BALKAN

PHARMACEUTICALS

FARMACEUTICĂ,
SUPLIMENTE,

DIETICE, IGIENĂ

FARMACEUTICĂ,
SUPLIMENTE,

DIETICE, IGIENĂ

Produse farmaceutice

Balkan Pharmaceuticals - cel mai mare producator de 

medicamente din Republica Moldova - care a reusit sa aduca 

Republica Moldova pe harta Farmaceutica Mondiala

TROFEU
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LOC 2

VIRIM IMPEX
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Compania VIRIM-IMPEX SRL activează pe piața Republicii 

Moldova din anul 2003 și este în prezent una dintre cele mai 

mari companii specializate în importul și vânzarea de 

medicamente, suplimente alimentare, ceaiuri din plante și 

produse cosmetice disponibile publicului larg. Îmbunătățirea 

constantă a calității serviciilor oferite pentru asigurarea clienților 

cu produse de cea mai înaltă calitate care susțin modul unui stil 

de viață sănătoasă.

SRL VIRIM-IMPEX despune de propriul sistem de distribuție 

pentru produsele sale printr-o rețea specializată de vânzare cu 

amănuntul „Sanatate Market”, în scopul de a crește cifra de 

afaceri și de a-și extinde baza de clienți, precum și prin 

intermediul internet-magazinului SANATATE MARKET.MD ON-

LINE cu livrarea la domiciliu.

Sarcina companiei este de a satisface cererea populației cu 

medicamente, precum și cu produse cosmetice organice 

naturale, avînd proprietăți benefice duble - CUM PENTRU 

SĂNĂTATE AŞA ȘI PENTRU FRUMUSEŢĂ.



FARMACEUTICĂ,
SUPLIMENTE,

DIETICE, IGIENĂ

FARMACEUTICĂ,
SUPLIMENTE,

DIETICE, IGIENĂ

Produse farmaceutice
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HEEL
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În prezent, compania Heel este un lider mondial în producția 

preparatelor homeopatice complexe cu o istorie de 80 ani. 

Fondatorul companiei este un medic german și om de știință, 

Hans-Heinrich Reckeweg, el a fost cel care în anul 1936 a făcut 

primul pas pentru a combina tratamentul homeopat cu medicina 

alopatică. 

De atunci, medici de diverse specialități, inclusiv medici de 

familie, pediatri, otorinolaringologi, obstericieni-ginecologici, 

ortoped-traumatologi, cardiologi, terapeuți, folosesc cu succes 

în practica zilnică tratamentul produselor homeopatice 

complexe Heel.
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BALKAN

PHARMACEUTICALS

PRO HEALTH

FARMACEUTICĂ,
SUPLIMENTE,

DIETICE, IGIENĂ

FARMACEUTICĂ,
SUPLIMENTE,

DIETICE, IGIENĂ

Suplimente nutritive

BALKAN PHARMACEUTICALS PRO HEALTH - o noua viziune 

asupra conceptului de nutritie si suplimente alimentare.
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LINA-FIER

PRODUSE
DIN METAL
PRODUSE

DIN METAL

Tinde să fim o companie cu renume internațional care 

excelează prin inovație și calitate Lina-Fier este o afacere de 

familie, unde se respectă tradițiile și se pune mult suflet în 

fiecare milimetru pătrat. Este copilul nostru căruia îi dedicăm cea 

mai mare parte din timpul nostru, iar rezultatele și bucuria 

clienților noștri ne fac mândri de ceea ce facem.

Avem valori, după care modelăm politica companiei, avem 

tradiție, după care ne orientăm și sculptăm cultura din generație 

în generație, însă mai presus de toate avem OMUL – valoarea 

centrală pentru Lina-Fier.

Pe parcursul activității companiei, Lina-Fier și-a lărgit 

considerabil spectrul de servicii și catalogul de produse. Așa 

cum suntem importatori oficiali, orice produs vândut este luat la 

prima mână, deoarece vindem ceea cu ce lucrăm noi înșine. Cu o 

istorie bogată în provocări și reușite, precum și o experiență de 15 

ani în spate, Lina-Fier își bucură clienții cu cele mai noi invenții în 

materie de porți și uși din fier forjat, garduri, scări și balustrade, 

balcoane din fier forjat, copertine, felinare, foișoare, vase 

pentru flori, mobilier din fier forjat și accesorii pentru șeminee.
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STIHL

UNELTE ELECTRICE,
TEHNICĂ

AGRICOLĂ

UNELTE ELECTRICE,
TEHNICĂ

AGRICOLĂ

 STIHL - Calitate Germana Impecabilă!

Din portofoliul STIHL face parte o gamă completă de 

motoferăstraie, motocoase, foarfeci de gradină, emondoare de 

înălţime, suflante, atomizoare, etc.

Din portofoliul VIKING face parte o gamă completă de mașini de 

tuns gazonul, tocătoare de grădină, motocultoare, tractorașe de 

tuns gazon, etc
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GHIRLANDE.MD

PRODUSE ELECTRICE,
ELECTRONICE

PRODUSE ELECTRICE,
ELECTRONICE

Aparate electrice

și de iluminat

Livrăm lumină în orice colț de țară!

Perfecțiunea se ascunde-n detalii și noi am înțeles acest 

moment. De șase ani. Importăm, vindem și montăm ghirlande 

luminoase, aducem magia prin intermediul acestei afaceri 

strălucitoare!

Din 2015 avem parteneriate cu APL-uri, companii din sectorul 

public sau privat , clineți fizici sau juridici. Am livrat ghirlande mai 

în fiecare colț al țării și, fără falsă modestie, ne-am transformat în 

ambasadorii adevăratei atmosferi de sărbătoare!

Ghirlande.md - creăm magie prin lumină!

Showroom

Sectorul Centru,

str. Octavian Goga 25

vis-a-vis de Batalionul de Patrulare

Chișinău, R. Moldova

TROFEU
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PANLIGHT
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Brandul Panlight se dezvoltă cu succes pe piața din Moldova 

de mai bine de 20 de ani pe domeniul iluminatului LED de 

orice complexitate.
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EKF

PRODUSE ELECTRICE,
ELECTRONICE

PRODUSE ELECTRICE,
ELECTRONICE

Aparate electronice

EKF este un producător rus de echipamente electrice și 

automatizări. 

20 de ani pe piață și peste 13 mii de articole de produse de înaltă 

calitate.
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OSTEOMED

APARATE MEDICALE,
COSMETOLOGICE

APARATE MEDICALE,
COSMETOLOGICE

Produse ortopedice,

bandaje
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Lider pe piaţa produselor ortopedice.

Din 2001 cooperăm în mod activ cu experții comunității medicale 

din Moldova, oferind clienților noştri cele mai bune soluții pentru 

prevenire, tratament şi recuperare. Dispunem de o gamă largă a 

celor mai eficiente şi utile produse pentru sănătatea întregii 

familii și un stil activ de viață.

Echipă profesionistă

Specialiştii noştri vă vor ajuta în timp util să alegeţi produsul 

potrivit pentru Dvs. în funcţie de necesităţi şi particularităţile 

cazului.

Abordare individualizată

La noi puteţi beneficia de consultaţia medicului ortoped-

podolog şi diagnosticul computerizat pentru a alege 

susţinătoarele plantare potrivite perfect picioarelor Dvs.

Accesibilitate

Propunem clienţilor cel mai bun raport preţ-calitate din ţară 

pentru produsele ortopedice de calitate europeană certificate 

de Agenţia Medicamentului.
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WEIS

TRANSPORT, ANVELOPE,
PIESE

TRANSPORT, ANVELOPE,
PIESE

Piese auto

WEIS - Producerea componentelor ale sistemului de 

aprindere pentru motoarelor automobilelor.

TROFEU
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JARR

ARME,
ARTIFICII

ARME,
ARTIFICII
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Jarr.md - oferă artificii pentru profesioniști și amatori, ce vor 

înfrumuseța orice eveniment, pentru a provoca emoții și clipe de 

neuitat.

Din prima zi de activitate ne conducem după principiile:

l O atitudine responsabilă, eficientă şi construită pe dezideratul 

încrederii faţă de toţi clienţii şi colaboratorii companiei.

l Abordare individuală față de clienți și parteneri

l Oferirea produselor si serviciilor de înaltă calitate

l Respectăm legislația în vigoare și reglementările interne

Focurile de artificii JARR provoaca emotii si clipe de neuitat. 

JARR — cerul va fi al nostru!
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UVELIR.MD

BIJUTERII,
METALE PREȚIOASE,

CEASURI

BIJUTERII,
METALE PREȚIOASE,

CEASURI

Bijuterii, metale prețioase

Vă invităm în salonul Uvelir.md pentru a vă crea bijuteria la care 

ați visat, care va pune accent pe stilul și individualitatea Dvs!

Salonul Uvelir.md prestează servicii de confecționare individuală 

și reparații unicale a bijuteriilor din aur și argint în Chișinău.

Noi creăm bijuterii de orice grad de complicitate la comandă, 

după cataloagele noastre. La moment propunem de-asemenea și 

confecționarea după modelul clientului.

Persoanele juridice pot beneficia de confecționarea bijuteriilor 

corporative, asta fiind - cadoul excelent, spre exemplu 

conducătorului sau lucrătorului lunii.

Termenul de execuție a confecțiilor din aur depinde de 

complicitatea modelului. Meșterii noștri, mulți ani practică 

confecționarea bijuteriilor din aur și au acumulat un bagaj imens 

de experiență în acest domeniu.

Noi mereu urmărim noile tendințe ale modei, achiziționăm 

literatura necesară, cataloage, pietre prețioase, utilaj de ultima 

generație, instrumente și diferite accesorii.

În lista noastră de servicii mai este și achiziționarea metalelor 

prețioase de diferit tip și în orice stare.

TROFEU
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UPGRADE WOMEN

REVISTE, HÎRTIE,
BIROTICĂ

REVISTE, HÎRTIE,
BIROTICĂ

Reviste

LOCUL 1LOCUL 1

UPGRADE WOMEN - O platforma pentru femei active ce își 

doresc o schimbare in dezvoltarea personală.
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BETEK

MATERIALE DE IZOLARE,
AMBALAJ INDUSTRIAL

MATERIALE DE IZOLARE,
AMBALAJ INDUSTRIAL

Materiale de izolare

Cea mai importantă strategie a companiei Betek care produce 

un spectru larg de materiale pentru construcții, este de a 

asigura și menține satisfacția absolută a clienților.

TROFEU
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RIKIPAL

MATERIALE DE IZOLARE,
AMBALAJ INDUSTRIAL

MATERIALE DE IZOLARE,
AMBALAJ INDUSTRIAL

Ambalaj industrial
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Compania Rikipal - de 12 ani este cel mai mare și competent producător 
de paleți și containere din lemn în Republica Moldova.

Avem cateva direcții de prestare a serviciilor, care corespund în totalitate 
tendințelor și cerințelor pieței:

l Comercializarea și Reciclarea paleților din lemn - Rikipal confecționează 
europaleți doar din cherestea importată, care corespunde cerințelor 
internaționale. Mărimea paleților variază în funcție de solicitările 
clientului. Alt serviciu este cumpărarea paleților uzați și readucerea lor în 
circuit, conform autorizației de reciclare a deșeurilor din lemn. De 
asemenea, prestăm serviciul de prelucrare termică paleților, conform 
standardului internațional IPPC 15.

l Containerele din lemn  gata asamblate le puteți ridica la depozitul 
Rikipal sau venim și le asamblăm la frigiderul vostru. Specialiștii noștri 
lucrează cu materiale de cea mai înaltă calitate, unelte profesioniste și 
vă garantează o capacitate de asamblare de la 150 de containere pe zi.

l La Rikipal găsiți toate accesoriile pentru ambalarea și paletizarea 
mărfurilor, începând de la folie stretch, colțare protectoare, până la 
intrumente manuale și automate.

Denumirea companiei: «RIKIPAL» SRL

Adresă: MD-2002, mun. Chișinău, str. Pădurii 13

Mob. 079705055 / (+373) 22-92-56-56

Web: www.rikipal.md
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MAGDALENE

PIELE, VALIZE,
GENȚI

PIELE, VALIZE,
GENȚI

Genți

Woodbag e o afacere de familie, care a luat naștere din 

dragoste pentru tot ce e al nostru, moldovenesc și natural. 

Pentru tot ce ne amintește de casă.

Woodbag MAGDALENE - Nu e doar un produs. E sufletul 

neamului nostru, împachetat în lemn și pânză iuta. 

100% ecologic, trainic și prietenos cu natura.

EMAIL: ecopungi@gmail.com
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PLASTREGAL

MATERIALE
DE CONSTRUCȚII,

UȘI, FERESTRE

MATERIALE
DE CONSTRUCȚII,

UȘI, FERESTRE

Uși, ferestre

LOCUL 1LOCUL 1

Compania Plastregal a fost fondată pe 14 decembrie 2005.

Poziționarea Plastregal se bazează pe câțiva piloni:

1.Inovație;  2.Abordare;  3.Calitate.

Folosim tehnologii inovative în confecționarea ferestrelor si usilor din Aluminiu cu punte termica si  PVC. Lucrăm potrivit standardelor europene și utilizăm 

doar materiale certificate ecologic. Respectând aceste principii, garantăm durabilitatea produselor Plastregal și confortul în locuințele clienților noștri.

De asemenea, echipa noastră oferă soluții utlile, în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarilor. Tot ce facem la Plastregal este condus de o 

puternică motivaţie: pasiunea pentru excelenţă şi angajamentul ferm de a contribui la dezvoltarea pieței cu cele mai bune produse şi servicii.

Oficiul nostru este amplasat în incinta zonei de producere, ceea ce ne permite să avem control deplin asupra calităţii de producere. În plus, clienții noștri pot 

veni oricând la fabrica noastră pentru a vedea la ce etapă se află comanda lor și se pot convinge personal de calitatea efectuării lucrărilor.

In 2020 compania Plastregal a fost recunoscuta ca „Marca comercială a anului”, organizata de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, unde 

PlastRegal a primit două distincții importante, și anume: Medalia de Aur pentru „Aprecierea Consumatorului” și Mercuriul de Aur pentru „Afaceri de Familie”.  

Deasemenea in 2021  Plastregal s-a bucurat  din plin de aprecierea și recunoștința clienților săi obtinand  trofeul Notorium Trademark Awards 2021, la 

categoria „Uși, ferestre”.

Aceste premii  demonstrează o dată în plus că suntem cu adevărat interesați de calitatea produsului nostru și de satisfacerea nemijlocită a necesităților 

clienților noștri.

Plastregal

Plastregal SRL

mun. Chisinau str. Uzinelor 210/2

078320000 sau 022207927

www.plastregal.md  

info@plastregal.md
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CONTEZAUR

MATERIALE
DE CONSTRUCȚII,

UȘI, FERESTRE

MATERIALE
DE CONSTRUCȚII,

UȘI, FERESTRE

Uși, ferestre

LOCUL 2LOCUL 2
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WDS
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Marca comerciala WDS (window door systems) reprezentata de 

Compania Fensterbau

Slogan: Experti in ferestre si usi!

Contezaur – companie cu o echipă profesională, flexibilă şi 

modernă, prestatoarea unei largi game de produse și servicii în 

domeniul fabricării şi instalării produselor din PVC, bariere 

termice şi faţade, adaptate la cerinţele şi necesităţile fiecărui 

beneficiar în parte, calitatea fiind reprezentativă!
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MATERIAL MD

PANMOBILI

MATERIALE
DE CONSTRUCȚII,

UȘI, FERESTRE

MATERIALE
DE CONSTRUCȚII,

UȘI, FERESTRE

Pardoseli

Material.MD este liderul in domeniul solutiilor performante in 

constructii de  pe  piata  autohtona.

Domeniile principale de activitate ale companiei noastre sunt: 

pardoseli comerciale, parchet, tavane suspendate si fatade 

ventilate. 

Începand cu anul 2009, din momentul fondarii, compania 

noastra a demonstrat că poate fi un partener de incredere pentru 

clientii sai la cele mai diferite proiecte.

Denumirea mărcii comerciale: MATERIAL MD

MOBILĂ, JALUZELE,
SALTELE

MOBILĂ, JALUZELE,
SALTELE

Mobilă

Panmobili producător de mobilier tapițat, vine pentru a satisface 

cerințele clienților de orice nivel. A apela la Panmobili – însemnă a-

ți îndeplini dorința! Abordarea individuală a fiecărui client!

Numai materiale ecologice! Calitatea garantată este confirmată prin 

experiență – mai mult de 10 ani de prezență pe piața RM. Mobilier 

pentru HoReCa (Hoteluri, Restaurante, Cafenele) este un segment 

permanent actualizat de Panmobili.

Modele pentru casa, birou, instituții sunt de asemenea, destul de 

variate prin dormitoare, canapele, fotolii, taburet, elemente moi etc. 

Mobilierul tapițat în serie sau adaptat caracteristicilor arhitecturale 

ale încăperii, cerințelor și gusturilor clienților. O gamă largă de 

proiecte de design – de la democratice, la rafinate, la clasice.

Varietatea de piele artificială și țesături de cea mai înaltă calitate 

este pusă la dispoziția clientului. Panmobili prevede, de asemenea, 

livrare gratuita de mobilier, o garanție pentru produsele lor, oferă 

serviciu de post garanție.

Panmobili SRL reprezintă și distribuitor a pielii sintetice ungare 

pentru clienții interesați de calitate înalta demonstrată în timp (10 ani 

pe piața Moldovei).

Mottoul nostru: Placerea de a sta confortabil

Denumirea companiei: Excons Grup SRL

Adresa: Str Bucuresti 98, Chisinau, Moldova

Telefoane de contact: +373 79720033

Email: 

Web site: www.material.md

office@material.md
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DIAMANTI
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MOBILĂ, JALUZELE,
SALTELE

MOBILĂ, JALUZELE,
SALTELE

VESELĂ, ACCESORII PENTRU
BUCĂTĂRIE ȘI CASĂ

VESELĂ, ACCESORII PENTRU
BUCĂTĂRIE ȘI CASĂ

Mobilă

Fabrica „DIAMANTI” deja de mult timp s-a recomandat în calitate de un 

producător de încredere al mobilierului la comandă. Pe parcursul 

funcționării întreprinderii am atins multe scopuri, prin multe încercări am 

trecut, dar cea mai mare reușită – este încrederea clienților noștri. Noi 

creăm nu doar mobilă, noi creăm combinația ideală a designului și 

constructivului, care corespunde oricărui gust și cerințe.

Ca orice istorie, a noastră a început cu ambiții mari și dorința de a face un 

produs cu adevărat calitativ. Având la dispoziție doar un mic grup de 

entuziaști, am recurs la crearea primelor canapele. Calitatea dintr-atât de 

mult impresiona oamenii, că lor nu le venea a crede că mobilierul a fost 

creat de forțe autohtone. Însă prețurile accesibile și joase le-au convins în 

acest fapt. Mobilierul nostru a căpătat interes sporit, iar producerea a 

început să se dezvolte cu tempo uri rapide. Lărgind asortimentul au 

apărut și noi idei, noi modele originale. În scurt timp a fost deschis salonul 

de mobilier, unde prezentăm variate modele ale mobilierului pe care îl 

producem la fabrica „DIAMANTI FABRICA DE MOBILĂ”– mobilier pentru 

toți și pentru fiecare în parte, pentru cei ce apreciază confortul și 

frumusețea. Fiecare client pentru noi este unic și necitând la faptul că 

fabrica „DIAMANTI FABRICA DE MOBILĂ” – este o producție de amploare, 

la fel oferim clienților cantitatea maximă de atenție și timp, pentru că 

mobila la comandă – este mereu o cale de creare a unui produs unic.

TROFEU
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FABRICA DE STICLĂ

DIN CHIȘINĂU

Înfiinţată în 1970, Fabrica de sticlă din Chişinău este astăzi 

unul dintre liderii indiscutabili pe piaţa internă a Moldovei, 

care asigură necesităţile fabricilor locale de vinuri şi coniacuri, de 

băuturi alcoolice, ale întreprinderilor pentru prelucrarea şi 

conservarea legumelor şi fructelor, ale producătorilor de băuturi 

răcoritoare, de produse alimentare pentru copii, etc.
LOCUL 2LOCUL 2
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ODEMA

ÎMBRĂCĂMINTE,
ÎNCĂLȚĂMINTE

ÎMBRĂCĂMINTE,
ÎNCĂLȚĂMINTE

Îmbrăcăminte
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Odema - tradiția calității! 

De mai bine de 75 de ani, produce produse de înaltă calitate 

pentru întreaga familie!

TROFEU
NOTORIUM 2021

LOC 1

ERGORIPOSO

TEXTILE
PENTRU CASĂ

TEXTILE
PENTRU CASĂ
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ergo riposo  

l Perne ANTIRID ortopedice si ergonomice, din latex natural, din 

spumă cu memorie care stimulează circulația sanguina în timp 

ce dormiți!

l Plapume antialergice, termoregulatoare calde iarna si răcoare 

vara! 

l Huse de protecție și lenjerie de pat perfectă pentru casa Dvs!
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HELLEN ART ATELIER

JOCURI, JUCĂRII,
ARTICOLE SPORT
JOCURI, JUCĂRII,
ARTICOLE SPORT

Jocuri, jucării

Pasiunea pentru frumos  și dorința de a transmite și copiilor 

acest lucru , ne-a motivat să deschidem un Atelier în anul 2019, în  

Atelierul Hellen Art sunt confeționate păpuși  handmade unicat, 

de colecție, personalizate sau în costume naționale. 

Păpușele sunt adresate copiilor cât și adulților pasionați de arta 

handmade sau artizanat, ele oferă emoții și caldură, pot fi 

excelente cadouri pline de personalitate, iar pentru turiștii străini 

reprezintă  suveniruri perfecte. Sunt plăcute la atingere, 

confecționate din stofe de calitate.

Micuțele păpuși au fost prezentate pe podiumul de la Moldova 

Fashion2021,. La moment ne bucurăm de locul I la categoria 

Jocuri/Jucarii, Marcă Recunosută, în cadrul Concursului 

Notorium Awards 2021.

“Este deosebit și special să ai o păpușă în care orice detaliu 

poartă căldura mâinilor, e o altă Energie, e o altă Poveste”.

HELLEN ART DECO S.R.L.

ÎMBRĂCĂMINTE,
ÎNCĂLȚĂMINTE

ÎMBRĂCĂMINTE,
ÎNCĂLȚĂMINTE

Îmbrăcăminte TROFEU
NOTORIUM 2021
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MAISON CRISS
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Maison Criss este brandul creat special pentru femeile care 

iubesc rafinamentul adevărat, promițător, tînăr cu un vibe 

stilat pentru orice ocazie.
.

Maison Criss este inspiratia ta, este exact de ce are nevoie 

garderoda ta.

or. Orhei, str. Eliberarii 170,

Tel.(+373) 78371173, 

hellenartdeco@gmail.com,     

https://www.instagram.com/hellen_art_md/
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ALEXEEVSKIE

CARNE, FRUCTE,
CONSERVE, OUĂ, LACTATE,

ULEIURI

CARNE, FRUCTE,
CONSERVE, OUĂ, LACTATE,

ULEIURI

Carne, conserve din carne

LOCUL 3LOCUL 3

CREATIV NORD SRL – producator cu cel mai mare sortiment 

de semifabricate congelate.

LOCUL 1LOCUL 1
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VELOJAN

JOCURI, JUCĂRII,
ARTICOLE SPORT
JOCURI, JUCĂRII,
ARTICOLE SPORT

Articole sport, fitness

VeloJan este magazinul online și offline de biciclete, piese 

pentru biciclete, servici de reparație a bicicletelor, triciclete 

pentru copii, trotinete, tolocare, jucării etc.

Venim de fiecare data în întampinarea nevoilor de mișcare ale 

clienților noștri cu cele mai eficiente soluții de ecomobilitate! În 

magazinul nostru gasiți o gamă extrem de variată de produse, 

care vin în sprijinul unui stil de viața sănătos, la cel mai bun raport 

calitate - preț.

Scopul nostru: Visele copiilor să împlinim, Sănătate maturilor 

să oferim.



TROFEU
NOTORIUM 2021

LOC 1

YOLI ALBA

CARNE, FRUCTE,
CONSERVE, OUĂ, LACTATE,

ULEIURI

CARNE, FRUCTE,
CONSERVE, OUĂ, LACTATE,

ULEIURI

Iaurt

LOCUL 1LOCUL 1

YOLI de la ALBA – un produs viu, natural, iaurt delicios și foarte 

sănătos, apreciat pentru gustul sau proaspăt, conține 

microorganisme și bacterii active, care contribuie benefic 

asupra activității sistemului digestiv și imunitar în ansamblu.

YOLI combină bunătatea laptelui natural cu cele mai bune 

ingrediente naturale, fructe si pomușoare, și culturi lactice active 

într-o rețetă delicioasă. Iaurturile YOLI se produc prin fermentare 

cu ajutorul culturilor de lactobacilli bulagaricus si streptocosus 

thermofilus. Aceste culturi joacă un rol important în întărirea 

imunității, demonstrate printr-o serie de cercetari, având efect 

imunostimulator, au capacitatea de a inhiba creșterea unor 

bacterii patogene în organism.

CARNE, FRUCTE,
CONSERVE, OUĂ, LACTATE,

ULEIURI

CARNE, FRUCTE,
CONSERVE, OUĂ, LACTATE,

ULEIURI

Lapte, produse lactate

LOCUL 1LOCUL 1
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LACTIS

Biografia Societăţii pe Acţiuni LACTIS numără 68 de ani, dacă ne 

referim la data deschiderii primei secţii de unt. Iar în 1956 a fost 

deschisă Fabrica de Brânzeturi din Râşcani cu secţie de lapte de 

consum, casein şi unt. Prima partidă de caşcaval a fost fabricată 

la data de 23 noiembrie 1969, dată considerată zi de naştere a 

Fabricii de Brînzeturi din Râşcani. S.A. Lactis este una dintre cela 

mai vechi întreprinderi de industrializare şi comercializare a 

laptelui.

LACTIS - Sanatate si putere!
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CAPS

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

Faină, pîine, paste făinoase

LOCUL 1LOCUL 1

Recunoscutul brend de paste făinoase «Cap's», care al doilea 

an cosecutiv urcă în topul Notorium a produselor de calitate şi 

preferate.

TROFEU
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MARONINI
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CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

Cafea, cappuccino

Maronini brandul care oferă calitatea desăvârșită al cafelei în 

locații profesionale.

Suntem distribuitor exclusiv al cafelei italiene Maronini în 

Moldova. Furnizăm soluții profesioniste pentru Restaurante, 

Hotele, Cafenele, Coffee Shop-uri, Patiserii, Birouri și alte tipuri 

locații.
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CHOCOMAGIC

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

Ciocolată, dulciuri

LOCUL 1LOCUL 1
Companie ce a luat nastere in  2019 cu dorita de a oferi pietei  din 

Moldova un produs nou. Producem bomboane, figurine si alte 

produse din ciocolata  veritabilă, belgiană. Toate ingredientele 

folosite sunt naturale fără conservanți sau aditivi. Aspectul este 

ceea   ce ne definește fiind unic, deosebit și festiv. 

Anul 2021 a fost unul pe cît de complicat pe atît de frumos prin 

obținerea Trofeului cu locul 1, logotipul Votat Marcă 

Recunoscută Notorium și participarea la Gala  Notorium.  

Marca CHOCOMAGIC

TROFEU
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BISCOPANE

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

Copturi, produse de patiserie

LOCUL 1LOCUL 1

Din 2013 și până azi, readucem la viață rețetele uitate ale 

biscuiților și fursecurilor de casă. 

Suntem specializați în produse de panificație, pastrând gustul 

autentic, care s-a transmis din generație în generație în țara 

noastră, de la bunici și străbunici.

SRL Chocomagic

Sectia  de producere Bd. Moscovei 9

Tel. 079087583 /  

choco1magic@gmail.com

www.chocomagic.md
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ALBILUX

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

Zahăr, miere
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Magazin apicol ALBILUX este Distribuitorul Oficial al 

Întreprinderea apicolă "Tomasz LYSON" pe teritoriul 

Republicii Moldova, care este cel mai mare din Polonia și unul 

dintre cei mai mari producători de instrumente și echipamente 

apicole din Europa.

În magazinul nostru, puteți cumpăra mărfuri de la întreprinderea 

poloneză apicola LYSON.

ALBILUX  -  Calitate garantată!

TROFEU
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SANDRA

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

CAFEA, CEAI, COFETĂRIE,
PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ,

ZAHĂR

Înghetață

LOCUL 1LOCUL 1

SANDRA este unul dintre liderii producătorilor de îngheţată 

din Republica Moldova. 

Produsele marcii SANDRA sunt cunoscute și peste hotarele țării, 

fiind exportate în peste 12 țări atat in Orientul Mijlociu precum 

Iraq, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita cat si in Africa 

precum Coasta de Fildeș, Ghana, Senegal, Mali, s.a. 

Ingheţata SANDRA se caracterizează prin calitate desăvîrşită, 

inovaţie şi excelenţă.

SANDRA – Savurează gustul perfect !
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SECRET FLOWERS

FRUCTE ȘI LEGUME
PROASPETE,

FLORI

FRUCTE ȘI LEGUME
PROASPETE,

FLORI

Plante şi aranjamente florale

LOCUL 1LOCUL 1

Compania SecretFlowers.md te ajută să fii mai aproape de 

oamenii dragi, chiar dacă sunteți la o distanță mare unul de 

celălalt. Cu noi oriunde ai fi și la orice oră, poți să le mulțumești 

celor dragi pentru susținere și să îi faci să zâmbească.

Prin intermediul serviciilor noastre poți să:

l Mărturisești sinceritatea sentimentelor

l Faci o persoana să zâmbească

l Exprimi ceea ce nu poți spune prin cuvinte

l Faci cel mai plăcut compliment din lume

l Exprimi regretul cu privire la o situație

l Îți ceri iertare

Alături de floristul nostru cu o experiență de peste 10 ani în acest 

domeniu, orice capriciu poate fi îndeplinit, pentru că știm cu 

siguranță că persoanele speciale merită buchete speciale.

Curierii noștri sunt bine instruiți și întotdeauna îmbrăcați în 

costum elegant, iar livrarea florilor se efectuează cu atenție la 

destinația indicată, pentru că știm cât de important este pentru 

clienții noștri să își vadă oamenii dragi fericiți.

Cel mai frumos cadou este cel dăruit pe neașteptate.

LOCUL 1LOCUL 1

FRUCTE ȘI LEGUME
PROASPETE,

FLORI

FRUCTE ȘI LEGUME
PROASPETE,

FLORI

Fructe şi legume proaspete

ECOVERDE - este primul producător de germeni din Republica 

Moldova.  

Pe parcursul a celor 7 ani de activitate bucurăm consumatorul cu 

produse naturale, pur ecologice care au o mulţime de beneficii 

pentru sănătate.

Germenii conţin de 30 ori mai multe microelemente şi vitamine 

decît plantele adulte.

Produsele ECOVERDE pot fi adăugate în diverse salate, 

sandwich-uri, creme, diferite preparate culinare de lux, conferă 

gust şi aspect atractiv.

ECOVERDE

TROFEU
NOTORIUM 2021

LOC 1

ECOVERDE

NOVA FOODS Srl

com. Stăuceni, str. Mateevici 59 A
079347770
ecoverdemd@gmail.com

www.ecoverde.md
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CARAGIA WINERY

BĂUTURI
ALCOOLICE

BĂUTURI
ALCOOLICE

Vin producător mic

LOCUL 1LOCUL 1

Vinurile Caragia sunt vinuri-spectacol, bogate în caracteristici 

singulare, ce depășesc granițele temporale. Create în ediții 

limitate, special pentru oamenii care sunt pregătiți să le 

aprecieze gustul, aroma, calitatea și identitatea.

 - Emoții în ediție limitată!Caragia Winery

LOCUL 1LOCUL 1

BERE, APĂ,
BĂUTURI NEALCOOLICE,

SUC

BERE, APĂ,
BĂUTURI NEALCOOLICE,

SUC

Apă, ape minerale

TROFEU
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POLYANA CVASOVA

Aqua Ice Vă oferă una din cea mai solicitată apă minerală 

curativă Transcarpatică - Polyana Kvasova, pentru o doza de 

sănătate și bună dispoziție!
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VINARIA IALOVENI

BĂUTURI
ALCOOLICE

BĂUTURI
ALCOOLICE

Vin producător mare

LOCUL 1LOCUL 1

”IALOVENI” – înseamnă Calitate, iar calitatea este rațiunea existenței noastre”

”Vinuri Ialoveni” SA – întreprindere vinicolă bine cunoscută în Republica Moldova şi peste hotarele ei, pentru faimosul brand de vinuri peliculare IALOVENI 

(HERES).

Istoria fabricii datează cu îndepărtatul an 1857, în care pe teritoriul actual al fabricii au fost construite beciurile lui Murzin unde se produceau vinuri, deoarece 

după anexarea în anul 1812 de către Imperiul Rus, Basarabia devenise furnizorul principal de vinuri.

Vinurile peliculare produse la IALOVENI începînd cu anul 1957, erau comercializate cu denumirea de HERES. La începutul anilor ́ 90, vinurile peliculare au 

fost redenumite în IALOVENI, fiind comercializate și în prezent cu acest brand.

”Ialoveni”(HERES) este o producție unicală în Republica Moldova, care și-a căștigat popularitatea și renumele sau mondial pentru gustul și aroma sa 

irepetabile. Sunt vinuri pline de finețe, dă senzația de nobleță, rafinament și eleganță.

l Ialoveni Sec;

l Ialoveni Armonios;

l Ialoveni Tare;

l Ialoveni Desert.

Despre calitatea înaltă a productiei ”Vinuri Ialoveni” SA vorbesc și cele peste 160 medalii de Aur, Argint și șase Grand-Prix, obţinute la prestigioasele 

concursuri  Naționale şi Internaţionale a vinurilor. 

Măndria întreprinderii este băutura tare ”Akademos” elaborată cu prilejul Jubileului de 70 ani a Academiei de Științe a Moldovei. Este obținută din distilate 

de struguri prin metoda de dublă distilare la aparatele tip Charante. Maturarea se produce în butoaie și budane de stejar secular folosite anterior la 

maturarea vinurilor peliculare ”Ialoveni” SOLERA cel puțin 25 ani. Produsul este deosebit, unical care are propriul sau stil de Divin de Jerez. Buchet expresiv, 

complex, gust moale, armonios, amărui-picant cu nuanțe de nucușoare prăjite și fructe uscate.

”Akademos” a căstigat 5 medalii de Aur, Trofeul Notorium locul I și un Crand-Prix la cele mai prestigioase competiții internaționale de vinuri și divinuri.

Denumirea companiei : ”VINURI IALOVENI” SA

Adresa : MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 4.

Telefoane de contact: (+373)22 737829; 069752220. 

Email: marketing@vinariaialoveni.md 

Web site: www.vinuriaialoveni.md 
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KVINT

BĂUTURI
ALCOOLICE

BĂUTURI
ALCOOLICE

Divin

LOCUL 1LOCUL 1

Istoria KVINT datează din anul 1897, când a fost construit și pus în funcțiune primul depozit de rectificare pe strada Vokzalnaya din Tiraspol. 

Pe atunci era specializată în producția de 40% alc. vodcă din vinuri de struguri de casă cumpărate de la țăranii din satele din apropiere. Deși producția de 

țuică a început 4 decenii mai târziu (primele băuturi spirtoase din vin au fost puse la maturare în 1938), în prezent băuturile sub eticheta KVINT sunt printre 

cele mai populare de pe C.I.S. pe piață și în multe alte părți ale lumii.

Fiind o întreprindere modernă și bine echipată, care deține cele mai noi utilaje de ultimă generație, distileria noastră păstrează încă tradiții vechi și secrete 

comerciale de a face cele mai bune băuturi, ale căror rețete atent păzite sunt transmise de vinificatori din generație. la generație.

KVINT acordă o atenție deosebită calității produselor sale. KVINT a înțeles de mult că cel mai bun mod de a produce produse de cea mai bună calitate este 

utilizarea de materii prime organice complet naturale. O astfel de abordare permite produselor KVINT să fie competitive cu cele mai prestigioase mărci 

mondiale. Din anul 2000 Distileria Tiraspol KVINT detine Sistemul de Management al Calitatii ISO:9001 certificat de BVQI. În fiecare an, Distileria produce 

peste 20 de milioane de sticle de băuturi alcoolice. Aceasta include peste 70 de mărci de băuturi tari și vinuri, peste 30 de mărci de brandy-uri, cu vârsta 

cuprinsă între 3 și 50 de ani, fiecare remarcându-se prin gustul și buchetul său, precum și prin design modern atractiv.

Pentru a-și asigura dezvoltarea viitoare, compania a plantat în ultimii ani peste 1000 de hectare de podgorii noi în regiunea Dubăsari, aproximativ 500 de 

hectare în regiunea Kamenka și încă 1000 de hectare au fost alocate pentru plantații ulterioare în următorii câțiva ani.
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KUMANIOK

AKADEMOS

BĂUTURI
ALCOOLICE

BĂUTURI
ALCOOLICE

BĂUTURI
ALCOOLICE

BĂUTURI
ALCOOLICE

Alte băuturi alcoolice

Vodcă

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 3LOCUL 3

AKADEMOS - este un produs obținut în baza distilatelor de vin 

pelicular, culoare chihlimbar cristalin, aroma de nuci prăjite, 

miere, floarea soarelui, gust catifelat și echilibrat.

“AKADEMOS” - Împărat între coniacuri.

Kumaniok- mereu cu pofta de chef!
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TYSON

MARKETING

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

BĂUTURI
ALCOOLICE

BĂUTURI
ALCOOLICE

Agenții de publicitate

Alte băuturi alcoolice

LOCUL 1LOCUL 1
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iMarketing - We manage your social media while you manage 

your business.

Calitatea impecabila, designul modern si senzatiile olfactive 

intense fac acest produs unical pe piata din Republica Moldova. 

Whiskey Tyson este un brand cu carcater si bine definit. 

Whiskey Tyson  -  Barbatii stiu de ce.
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FIVE STARS

DOCS CONSULT
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Consultanță pentru afaceri

Agenții de publicitate

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 3LOCUL 3

Compania DocsConsult Group, oferă consultații și asistența 

juridică celor ce își doresc să obțină sau să-și redobîndească 

cetatenie romana și ulterior perfectarea actelor românești. 

Venim în sprijinul tuturor celor care necesită un sfat juridic 

prompt și competent în domeniu, iar împreună vom găsi soluția 

potrivită pentru diverse situații. 

Suntem alături de clienții noștri pe tot parcursul obținerii actelor 

necesare, pentru a garanta rezultatul așteptat.

DocsConsult sunt cei care gasesc solutii si atunci cind pare ca 

nu mai sunt!

Agenția Five Stars - 12 ani de experiență în promovarea 

afacerilor digitale pe Internet.

Partener oficial Google în Moldova.
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DAD MANAGEMENT

DOCS CONSULT

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE
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PUBLICITATE
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PUBLICITATE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

Audit și contabilitate

Consultanță pentru afaceri

LOCUL 1LOCUL 1
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 DocsConsult  -  Contabilitate inteligenta pentru afacerea ta!

DAD MANAGEMENT – UNLOOCK YOUR FUTURE!
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DAD ACCOUNTANT

UNITED SOLUTIONS

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

Audit și contabilitate

LOCUL 2LOCUL 2

LOCUL 3LOCUL 3

UNITED SOLUTIONS – Răspundem provocărilor calculând 

pașii cu pasiune și perseverență

DAD ACCOUNTANT - Dedicați în totalitate dezvoltării 

afacerilor clienților noștri.
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CADOURI ONLINE

FAMILY

SHOPPING CENTER

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE
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PUBLICITATE
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PUBLICITATE

Centre comerciale

Vînzari on-line, magazine on-line

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 1LOCUL 1

Un soping bun este ca o terapie, o solutie de a uita de probleme 

sau de rutina zilinica. 

Centrul Comercial Family asteapta cumparatorii cu colectii 

vestimentare si accesorii pentru femei, barbati, adolescenti, 

precum si o gama variata de articole de imbracaminte pentru 

În momentele cand vrei sa te relaxezi in compania prietenilor, 

placut și confortabil să petreceti timpul in compania celor dragi, 

alege unul din restaurantele noastre.

Family Shopping Center  - Locul perfect pentru familia ta.

Când doriți să felicitați persoana dragă cu o ocazie specială sau 

pur și simplu să-i aduceți zâmbetul pe față, fără un motiv 

particular, echipa CadouriOnline vă sare în ajutor – am creat cel 

mai rapid și sigur serviciu de livrare cadouri Chisinau, special 

pentru dumneavoastră. 

Pentru că fiecare s-a confruntat cel puțin o dată cu dificultatea 

de a alege un buchet, în magazinul nostru online găsiți un 

asortiment larg de cadouri și buchete de flori, pentru orice gust și 

buget. 

Economisiți timpul dumneavoastră și optați pentru o surpriză 

reușită, care la sigur va bucura destinatarul! 

Transmiteți sentimente sincere de dragoste, apreciere și 

recunoștință.

copii si bebelusi.
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DINOTTE

FARMACIA FAMILIEI
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Rețele farmacii

Comerţ cu accesorii pentru casă

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 1LOCUL 1

Fondată în 2005, Farmacia Familiei este cea mai mare rețea 

națională de farmacii din Republica Moldova, cu peste 190 filiale 

deschise la nivel național și peste 1.000 de angajați, care 

furnizează produse și servicii de calitate superioară pentru cca 2 

milioane de pacienți. 

Farmacia Familiei și-a clădit notorietatea și prestigiul de-a lungul 

timpului datorită standardelor înalte de performanță și 

responsabilitate în activitatea noastră, fiind modelul de referință 

în domeniul frumuseții și al sănătății, prima opțiune a clienților și 

partenerilor și angajatorul preferat de către profesioniști.

Prin slogan-ul “Cu grija pentru sănătatea familiei”, Farmacia 

Familiei se identifică cu un “spațiu unde ești tratat cu grijă”, 

unde pacienții pot oricând să vină pentru sfaturi și soluții de 

sănătate – îngrijire și igienă pentru orice membru al familiei.

Înființată în 1979, datorită creativității și tradițiilor meșteșugărești ale 

familiei Ceccato, compania a crescut de-a lungul anilor și a devenit 

o afacere de mare succes. Are o bogăție vastă de abilități 

meșteșugărești, precum și cunoștințe tehnice și tehnologice, 

transmise de la o generație la alta, îmbunătățite cu conținuturi noi și 

originale, atingând cele mai înalte niveluri de excelență ale 

producției actuale.

Unitatea de producție acoperă acum o suprafață care depășește 

20.000 m2; producția zilnică a crescut de-a lungul anilor de la 

aproximativ 40 la peste 3.000 de saltele. O firmă cu zeci de ani de 

experiență, pasiune nediminuată și toate avantajele oferite de 

producția pe bază de meșteșuguri - grijă extremă acordată calității, 

detalii, finisare - se combină perfect cu introducerea tehnologiilor 

potrivite și a proceselor „industriale”, dând naștere unui produs de 

calitate extrem de înaltă, care a întâmpinat un mare succes pe 

piețele internaționale de top.

Dinotte a cucerit imediat sectorul în cauză graţie unei filozofii 

originale de analiză a pieţii. A fost una dintre primele întreprinderi din 

acest sector care a interpretat în mod inovativ produsul saltea, 

transformîndu-l dintr-un simplu suport pentru odihnă într-un 

adevărat instrument dedicat „confortului corpului”.

Dinotte - dormi bene e vivi meglio !
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FARMACIA BALKAN

OZONTEH

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
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PUBLICITATE
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PUBLICITATE
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PUBLICITATE

Comerț cu tehnică agricolă

Rețele farmacii

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 2LOCUL 2

Tehnica agricolă oferită de compania Ozonteh IMPEX s.r.l. a 

devenit un ajutor de neînlocuit în munca multor agricultori din 

Republica Moldova.

Ceea ce ne face deosebiți este faptul că oferim soluții agricole 

fermierilor de toată talia.

Aceste soluții sînt mai mult decît eficiente, ele sînt optimale, ba 

chiar ieftine!

Vă invităm să vă convingeți de asta și singuri...

+373 69 898 882
or. Strășeni, str. Chișinău 69

www.ozonteh.md

depozit@ozonteh.md

Balkan Pharmaceuticals este o companie farmaceutică fondată 

în 2006.

Misiunea companiei este de a ajuta oamenii să trăiască mai 

mult, să fie mai sănătoși și mai fericiți. Pentru atingerea acestor 

obiective, compania folosește cele mai recente rezultate ale 

cercetărilor din domeniul farmaceutic, produce și furnizează 

medicamente de înaltă calitate pentru prevenirea și tratarea 

diferitelor boli.

Balkan Pharmaceuticals și-a stabilit ca obiectiv principal să 

producă numai medicamente de calitate, care să aibă și un preț 

acceptabil, bazat pe puterea de cumpărare a cetățeanului de 

rând. Și prin donații importante, oferite instituțiilor medicale, 

compania reprezintă un model de responsabilitate socială 

corporativă, contribuind alternativ la îndeplinirea sarcinii.
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EVOLAR

OBEREGAGRO

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
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Comerț produse pentru agricultura 

Comerț cu tehnică agricolă

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 3LOCUL 3

Compania EVOLAR a fost fondată în anul 2005 şi pe tot 

parcursul acestui timp s-a dovedit a fi partener stabil şi de 

încredere pentru agricultori din Republica Moldova.

EVOLAR contribuie la dezvoltarea unei agriculturi performante 

pentru prezent si viitor, are in portofoliu producatori renumiti de 

tractoare si utilaje Agricole, dezvolta si construieste continuu 

parteneriate optime cu fermierii

OBEREGAGRO S.R.L. este o companie care ajută să crească 

durabilitatea, calitatea și productivitatea producției agricole 

și a agriculturii moldovenești, prin cercetare științifică și soluții 

inovatoare, permițând miilor de clienți din întreaga țară să-și 

atingă obiectivele.
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PARTENER

ETOP

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

COMERȚ, CONSULTANȚĂ,
PUBLICITATE

Comerț instrumente,

utilaje, echipamente

Comerț materiale de construcții

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 1LOCUL 1

Fondat in 2007, ETOP este în prezent unul dintre cei mai mari 

distribuitori de generatoare și utilaj pentru constructie din țară. 

Catalogul companiei cuprinde o gamă vastă de platforme, 

excavatoare, lifturi, macarale, betoniere, malaxoare, mașini de 

tăiat, motocompresoare, motopompe, vibrocompactoare etc.
  

Toate echipamentele sunt verificate de inginerii noștri și 

corespund tuturor normelor de siguranță. Punem accent pe 

produse   cu un randament înalt de performanţă, iar clienții noștri 

ne recomandă cu încredere în toată țara.

Denumirea mărcii comerciale: ETOP

Partener - cel mai prietenos magazin care vinde materiale de 

construcții, articole pentru grădinărit și produse de uz casnic cu 

deservire fizică și livrare la domiciliu în Peresecina și regiune.

Partener a crescut din pasiunea lucrului bine făcut acasă, alături 

de consăteni și pentru consăteni, fiind creat la 22 de ani de tînărul 

Oleg Costin.

Abordarea profesionistă, Diversitatea de produse, Atitudinea 

prietenoasă și implicarea activă în dezvoltarea comunității 

Peresecina sunt valorile care definesc motorul ECHIPEI 

PARTENER.

Denumirea companiei: S.C. PROMO-SOLUTII SRL

Adresa: Chisinau, Uzinelor 90

Telefoane de contact: 067 707 707

Email: 

Web site: www.etop.md

office@etop.md
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MOTO PLUS

SAUTO
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Comerț cu automobile,

motociclete

Comerț cu automobile,

motociclete
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Compania Motoplus - o echipa tinara,energica, specializata in 

comertul cu biciclete Crosser, Azimut, scutere-motociclete 

Viper, tehnica agricola Zubr si nu numai!

Activitatea “Motoplus” este orientata spre expansiune constanta 

de comercializarea tehnicii de calitate superioara.

Oferim o gama completa de reparatie si intretinere a 

motocicletelor, scuterelor, ATV-urilor, minitractoarelor si 

motocultoarelor!

SAUTO Haus este o companie specializată în import și 

vînzarea automobilelor si utilitarelor din Europa.

Astăzi, SAUTO reprezentă cu succes brănduri de automobile 

verificate in timp, lucreaza în  fiecare zi pentru a descoperi oferte 

și soluții efective pentru clientii săi.

SAUTO este partenerul tau de incredere in dezvoltarea 

afacerii tale.
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AUTOSHINA

STARTGEN
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Comerț piese auto
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La Autoshina gasiti o gama larga de produse de calitate.

Compania STARTGEN S.R.L. este specializată în startere, 

generatoare, piese pentru acestea, repararea unităților 

defecte, precum și electricice auto.

Lucrăm în acest domeniu de peste 15 ani. Deoarece suntem o 

companie concentrată în mod restrâns, avem o înțelegere 

completă a muncii noastre și lucrăm doar cu cele mai bune 

mărci de piese auto și ansambluri.

Catalogul nostru online conține întreaga gamă de bunuri pe care 

le avem în stoc sau la comandă, cu fotografii originale, 

dimensiuni, articole suplimentare, numere originale și vehicule 

potrivite.

Oferim unități noi și refabricate și oferim o garanție pentru orice.
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CAZAN.MD

BIRO SOLUTIONS
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Comerț cu produse de birou

Comerț tehnică climatizare,

sanitară
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Compania Viloterm SRL și-a început activitatea acum 16 ani, fiind 

preocupată în special de confortul clienților, indiferent de timpul de-afară! 

Specializați în montarea rețelelor termice, montarea sistemelor de 

aprovizionare cu apă și canalizare, a sistemelor de răcire a aerului precum 

și montarea centralelor termice cu diferite capacități, ne-am  plasat  pe 

piața din  Modova  extrem de rapid, reușind să ne poziționăm ca o 

companie profesionistă. Am pregătit o echipă de specialiști calificați care 

sunt la un telefon distanță pentru a oferi răspunsurile necesare privind 

destinația, montarea și utilizarea produselor.

Cu pași mici dar  perseverenți, am reușit să înregistrăm un număr 

considerabil de clienți satisfăcuți, care continuă să beneficieze de cele 

mai extraordinare produse la cele mai avantajoase prețuri. Astfel, 

încrederea clienților, și recomandările lor, favorizează realizarea 

obiectivelor și evoluția companiei.

Denumirea companiei: Viloterm SRL

Adresa: str.Mesterul Manole 9/8A

Telefoane de contact: 079 88 22 22 sau 022 410 014

Email: 

Web site: cazan.md

vinzari.cazan.md@gmail.com

Biro Solutions S.R.L. are ca subiect de activitate distribuirea 

rechizitelor de birou și școlare, produselor chimice, 

produselor de uz casnic, produselor cosmetice, produselor 

igienice și a multor alte grupe de mărfuri.

Principalele avantaje ale companiei noastre sunt calitatea 

garantată, rapiditatea expedierii comenzilor, prețuri avantajoase 

și cel mai important LIVRAREA GRATUTĂ, indiferent de locul 

unde vă aflați.

Noi oferim garanție la toate produsele noastre, de aceea în urma 

necorespunderii calității produsului, garantam schimbul 

acestuia pe un alt produs similar, sau cash back 100%.

Misiunea noastră este:

l să furnizăm produsele noastre la cele mai avantajoase prețuri;

l toate produsele noastră să corespundă cerințelor și 

necesităților dumneavoastră;

l colaborarea atît cu persoanele fizice și juridice.

De aceea, Biro Solutions S.R.L., e compania cea mai aproape de 

tine, de unde vine și motto-ul nostru “Economisește timp, venim 

la tine oriunde ai fi”

Denumirea mărcii comerciale: CAZAN.MD
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ZooMix este o companie tânăra în Republica Moldova, dar care a reușit să 

aducă pe piață o serie de mărci de hrană pentru animale de companie, 

care se bucură de încrederea clienților. Acest fapt se datorează importului 

de hrană lipsită de gluten, soia și coloranți artificiali, hrană Bio, accesorii cu 

potențial alergen scăzut și multe altele. Una dintre cele mai de succes 

branduri de hrană pentru animale a devenit Sanabelle-Bosch, produsă în 

Germania, care deține certificat IFS privind standardul internațional de 

siguranță alimentară.  

ZooMix este furnizorul de hrană și accesorii pentru multe alte magazine 

din Or. Chișinău.

Toate produsele pot fi achiziționate direct din magazinele ZooMix sau prin 

comandă online, cu livrare la domiciliu, în raza Or. Chișinău.

Str. Sarmizegetusa 12/1

Bd. Dacia 16/1, centrul comercial “Budapest”, But. 9

Tel: 079360410, 079629219

E-mail:  stas.cornea.76@mail.ru

Web: zoomix.md

Magazinele Optiplaza sunt special concepute si amenajate 

pentru a oferi o experienta unica clientului, cu scopul de a 

face alegerea perfecta atunci cand au nevoie de solutii 

pentru vedere. O combinatie de linii indraznete, materiale 

inovatoare si decoruri avangardiste, care incadreaza perfect si 

evidentiaza colectia de produse de la branduri cu renume la 

nivel mondial, pentru a crea un spatiu intim, inedit si confortabil, 

in care clientii sa poata face alegerea potrivita.

VALORILE NOASTRE

l Orientare catre client

l Respect, integritate si loialitate

l Initiativa, colaborare si spirit de echipa

l Dezvoltare personala

l Orientare pro-activa catre rezultate

Optiplaza - opțiunea numărul 1 in alegerea unei optici de 

calitate!

Denumirea: ZooMix
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Societatea pe Acțiuni „Intact Asigurări Generale” este participant 

profesionist al pieței de asigurări din Republica Moldova 

începînd din aprilie 1997. Capitalul social al Companiei constituie 

28,6 mln. lei. 

În anul 2016 Compania a trecut prin re-branding și propune 

produsele de asigurare în peste 50 de subdiviziuni din municipii, 

orașe și alte localități ale țării. Reasigurarea riscurilor majore 

asigurate de Companie se plasează în companii cu renume pe 

piața mondială de asigurări și reasigurări..

Denumirea Companiei: Compania „Intact Asigurări Generale” S.A.

Adresa: mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55, MD – 2012.

Telefoane de contact: 022-26-01-26, 079-96-01-01.

Email: 

Web site: www.intact.md

office@intact.md

Petclub - acesta este mai mult decât  un magazin Zoo, este o 

întreagă gamă de servicii.

Acesta este un loc în care sănătatea, fericirea și frumusețea 

animalelor de companie ale Dvs. sunt pe primul loc.

Denumirea mărcii comerciale:

Compania „Intact Asigurări Generale” S.A.
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Asterra Group a fost înfiinţată pe 31 iulie 2006. Compania a 

cunoscut o creştere rapidă şi s-a aliniat cu succes în randul 

marilor operatori privaţi de asigurări. Creşterea volumului de 

afaceri şi numărul de clienţi în creştere, sunt factorii principali 

care au contribuit la creşterea, dezvoltarea şi extinderea 

teritorială a Companiei.

Asterra Group astăzi

Asterra grup oferă la ora actuală o gamă completă de produse şi 

servicii de protecţie şi asigurare pe toate segmentele de 

asigurări - auto, bunuri, răspundere, viaţă, sănătate. Definitoriu 

pentru fidelizarea clientelei Asterra Grup a fost atitudinea 

responsabilă şi angajamentul faţă de clienţii noştri, diversificarea 

gamei de produse în concordanţă cu necesităţile lor, 

promptitudinea efectuării serviciilor de asigurare cît şi atitudinea 

individuală pe care angajaţii Asterra Group o oferă fiecarui Client 

în parte.

Moto-ul Companiei: Cu siguranta impreuna!

Total Asig partenerul de incredere ce ofera servicii de 

asigurare și reasigurare.

Facilităm procesul de găsire a poliței de asigurare care  

corespunde cerințelor tale. Întregul proces este ușor, rapid și 

rezonabil!

Fie că ai nevoie de asigurare medicală de călătorie, asigurare 

imobiliară, Carte Verde, RCA sau CASCO, contactează-ne!

+373 69 66 22 59
+373 22 99 39 94
www.totalasig.md
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Credit365 – cea mai rapidă posibilitate de a face rost de bani 

prin împrumuturi online.

Credit365 este o companie ce oferă credite online urgente, într-

un mod simplu și avantajos.

Credit365 a fost conceput drept un serviciu comod de 

împrumuturi online rapide, fără documente suplimentare, doar 

cu buletinul și în baza unui formular online. Tot ce trebuie să faci 

este să-l completezi și vei primi banii direct pe card (de regulă 

durează până la 60 minute). Sau ridici banii în numerar la oficiile 

Poșta Moldovei (poți lua banii după 5 minute de la semnarea 

contractului online). Ori primești banii în portofelul tău electronic 

Paynet, Bpay și Runpay, banii ajung imediat ce ai semnat 

contractul.

Credit365 – “Mai simplu nu poate fi”

SMART CREDIT - FINANȚARE PENTRU VIITOR”

Sustinem prin credite accesibile antreprenorii mici, femeile si 

persoanele social si financiar dezavantajate din zonele rurale. 

Suntem prezenti prin 10 sucursale, inclusiv on line.

Oficiile sunt situate pe adresele:

Ungheni:  str.Națională 10,

Ungheni:  str. Crestiuc 10,

Călărași:  str. Mihai Eminescu 28/4,

Cimișlia:  str. Barbu Lăutaru 1/2,

Căușeni:  str. Ștefan cel Mare 1/C,

Chișinău:  bd. Iu. Gagarin 1,

Rîșcani:  str. Independenței 13,

Cahul: str. 31 August 1989, 13,

Edineț: str. 31 August 1989, 21/4,

Drochia: str. 31 August 1989, 33.

BRICENI: str. Independenței 1,

HÎNCEȘTI: str. Chișinău, nr.6.
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Credit7 – “Primești online, întorci online”

OCN Aventus Finance SRL (Credit7) este o organizație de 

creditare nebancară, ce oferă credite online în Republica 

Moldova.

Suntem parte a grupului financiar nonbancar internațional 

Aventus Group, cu reprezentanță în 14 țări, printre care Polonia, 

Rusia, Kazahstan, Vietnam și Ucraina.

Din 2017, lucrăm pentru a face creditele pe termen scurt mai 

accesibile. Pentru noi este importantă experiența și timpul 

clienților noștri, fapt pentru care am înlăturat o serie de elemente 

birocratice. Pentru a solicita un credit este suficient să 

completați un formular pe site-ul nostru. Răspunsul este 

transmis prin SMS, timp de 7 minute. Banii fie sunt transferați pe 

card sau portofelul electronic (Paynet, Runpay & Bpay), fie pot fi 

ridicați la oficiile Poștei Moldovei, sucursalele Victoriabank sau 

stațiile Petrom. Unicul act pe care îl solicităm — este buletinul de 

identitate.

Marca comercială FinComBank! 

Una din băncile TOP din Republica Moldova, care activează de 

peste 28 ani și în acest timp a reușit să dezvolte relații de 

parteneriat și încredere reciprocă cu mai mult de 130 mii de 

clienți, care se deservesc în una din cele 84 de sucursale și 

agenții cu o acoperire geografică de 34 de regiuni în țară. 

Soluţionarea celor mai diverse întrebări financiare ale clienţilor  

reprezintă o prioritate pentru FinComBank, iar digitalizarea 

produselor şi serviciilor bancare, precum și migrarea clienţilor în 

mediul online, face parte din priorităţile în cadrul strategiei de 

lungă durată a Băncii. 

FinComBank a doilea an la rând demonstrează aprecierea din 

partea consumatorilor şi loialitatea esenţială pe termen lung a 

clienţilor faţă de produsele şi serviciile FinComBank.
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Agentia de Imobil Reverie are o experienta de peste 15 ani de activitate în 

mun.Cahul.

Scopul nostru este să construim relații de durată cu clienții noștri, oferind 

cele mai bune servicii imobiliare din regiune!

adresa: Strada Fiodor Seliviorstov 9z, mun. Cahul

tel: 0(299) 33 2 55 mob: 0797 00 307, 0798 44 040

email: info@reverie.md

site: www.reverie.md

Agenția "DOM Solutions" activează conform principiilor de 

reprezentare exclusivă, prin care oferă tot suportul 

informațional, juridic și de marketing pentru finalizarea cu 

succes a oricărei tranzacții imobiliare

Denumirea: Agenția de Imobil "Reverie"
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PFB COLLECTION îmbină cele mai reușite practici de recuperare a 

datoriilor și a sumelor debitoare, precum și aplică tehnologii 

informaționale inovative în baza experienței liderilor mondiali din 

domeniu. Fiind pe piața locală de mai bine de 12 ani, folosim o 

abordare și atitudine etică în activitatea noastră care reduce riscurile 

de activitate și nu afectează reputația și imaginea clienților noștri. 

Serviciile noastre cuprind un întreg ciclu de lucru etapizat cu 

creanțele clienților noștri, începând cu prevenirea apariției datoriilor și 

finisând cu procedura de executare silită. În fiecare zi lucrăm pentru a 

restabili echilibrul între interesele tuturor participanților într-o relație 

financiară.

Realizările noastre de referință sunt:

• Mai mult de 1,6 mlrd lei   returnate creditorilor

• Mai mult de 1,4 mln cauze de recuperare procesate

Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, et.8

Mob.: +37322885050, email:  office@pfbc.md

Web:  www.pfbc.md

Sistemul de plată bpay.md ARE PESTE 200 MII UTILIZATORI  

ȘI este un instrument comod si convenabil de a efectua și 

primi plăți prin intermediul internetului. 

Cu ajutorul sistemului bpay.md, este posibilă achitarea unei 

game largi de bunuri și servicii direct de pe site.

PFB COLLECTION S.R.L.
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În calitate de antreprenor general sau în asociere cu alte firme, 

executăm toată gama de lucrări de proiectare şi construcţii pentru 

obiective civile şi industriale la cheie.

Personalul firmei are o bogată experiență în execuţia, consolidarea şi 

repararea obiectivelor civile şi industriale, statiilor PECO  precum şi 

executarea reclamei exterioare pentru obiective industriale.

Denumirea companiei TALVACON SRL

Adresa:  Uzinelor 12

Telefoane de contact: +37369016079

Email:  

Web site: www.talvacon.md

info@talvacon.md

Marca comercială Clickpay.md - Top platformă pentru 

transferuri Р2Р în Moldova! 

Din momentul lansării, platforma Clickpay.md se dezvoltă în 

continuu, oferind clienților diferitor bănci din Republica Moldova 

servicii unice, cum ar fi transfer de la card știind doar numărul de 

telefon mobil al destinatarului, primirea transferurilor Р2Р din 

străinătate pe orice card moldovenesc, primirea pe card a 

transferurilor rapide prin sistemele de remiteri de bani. 

La momentul de față numărul utilizatorilor platformei deja a 

depășit 500 000, iar ponderea transferurilor naționale crește 

constant, demonstrând recunoaşterea înaltă a brandului de 

către consumători din Republica Moldova.

Denumirea mărcii comerciale: 

TALVACON Construction
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Un Designer știe că atinge PERFECȚIUNEA nu când nu mai are 

nimic de adăugat, ci atunci când nu mai rămâne nimic de 

îndepărtat

TURBINA MD — Laborator de reconditionarea 

turbosuflantelor auto pentru orice model de autovehicule! 

Turbosuflante noi si reconditionate! Noi avem grija de confortul 

Dumneavoastra!
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Rețeaua de televiziune digitală prin cablu ZEBRA TV este 

marca comercială a companiei ARAX. 

Lansată la mijlocul anului 2007, ZEBRA TV este o dovadă a 

continuității politicii companiei ARAX, care vizează adoptarea și 

implementarea tehnologiilor de ultimă oră pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Spectrul larg al serviciilor oferite de compania ARAX include 

telefonia fixă prin protocol IP, asigurarea accesului la Internet, 

construcția rețelelor corporative, VPN ș.a.

Slogan ZEBRA: 

Cu noi nu te plictiseșți! С нами не соскучишься!

FlyNet este un provider lider în domeniul telecomunicațiilor din 

municipiul și raionul Orhei, care acoperă un teritoriu cu o populație de 

aproximativ 100 000 oameni.

Compania prestează servicii în domeniul telecomunicațiilor începând cu 

anul 2004.

Utilizând cele mai avansate tehnologii, inclusiv tehnologiile Fiber, la 

momentul dat am reușit să obținem condițiile optime pentru prestarea 

serviciilor de calitate clienților noștri.

Fibra optică constituie 100% din Rețeaua FlyNet, ceia ce face conexiunea 

stabilă și sigură.

În 2014 a avut loc rebrandingul companiei noastre. Am devenit și mai 

aproape de clienții noștri.

Simbolul recunoscut și blând a devenit logotipul și numele - FlyNet. 

Ca rezultatul anilor 2011, 2014 și 2018 compania a fost recunoscută ca 

lider în sfera comunicațiilor electronice în orașul și raionul Orhei.

Proiectele FlyNet au primit recunoașterea miilor de utilizatori. Compania a 

devenit lider în furnizarea zonei Wi-Fi gratuite pe teritoriul obiectelor 

social - culturale a orașului. Pe lângă aceasta, a fost implementat cu 

succes și proiectul Orașul în siguranță, care permite monitorizarea 

securității publice prin intermediul supravegherii video.

FlyNet continuă să se extindă, deschizând și dezvoltând lumea 

tehnologiilor informaționale.

Suntem siguri, că și în viitor vom promova dezvoltarea soluțiilor 

inovatoare, oferind clienților noștri tot ce e mai bun.

 FLYNET, Solutii simple. Solutii inteligente.
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ARAX este compania care pune pe primul loc CLIENTUL și îi 

oferă cele mai calitative servicii de acces la Internet, televiziune 

digitală și telefonie fixă.

ARAX -Garanția Calității pe viață!

Compania Moldcell este un operator digital de telecomunicații 

din Republica Moldova ce oferă inovații digitale și o gamă largă 

de planuri tarifare, produse și servicii de înaltă calitate prin 

intermediul rețelei sale de magazine amplasate în toată țara, 

precum și prin intermediul magazinului online Moldcell eShop.

Moldcell este o investiție străină directă, prezentă pe piața 

Republicii Moldova de peste 21 de ani, iar din 25 martie 2020 este 

parte a Grupului CG Corp Global.

Moldcell – operator digital cu suflet uman. Pe parcursul ultimului 

an Moldcell s-a transformat într-un operator digital ce oferă o 

multitudine de servicii și produse digitale. În același timp, atunci 

când țara noastră avea și are nevoie de ajutor compania Moldcell 

contribuie la bunăstarea și dezvoltarea societății prin proiectele 

și inițiativele Fundației Moldcell.
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HAMAL.MD este cea mai optimă soluție pentru transportarea 

bunurilor.

Indiferent de tipul serviciului sau volumul lucrărilor, profesioniștii 

noștri vor face față.

We keep Europe Moving…and your business going!
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CURIER RAPID
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MARION este agenția de turism cu experiență de 10 ani pe piață! 

Vă oferă soluţii cu privire la planificarea călătoriilor. Ne-am 

propus să avem o ofertă diversificată atît ca destinaţii abordate 

cît şi din punct de vedere al preţurilor, astfel toate serviciile 

turistice oferite de agenţia noastră să reprezinte cea mai bună 

ofertă privind raportul calitate – preţ. 

La noi găsiți gama largă de servicii turistice: rezervari la hoteluri, 

bilete de avion, croaziere, transferuri aeroport – hotel – aeroport, 

poliţe de asigurare de sănătate pentru călătorie, excursii, rent-a-

car si altele...

Denumirea companiei: "FOLTEA-COM"  S.R.L.

Adresa: Chișinău, str. Puskin 37

E-mail: 

Web site: în proces de elaborare

foltea.com@gmail.com

Curier Rapid este serviciul național de curierat care asigură 

colectarea, transportarea și livrarea coletelor în peste 1500 de 

localități ale țării.

l Trimite acte importante

l Livrează produse din magazine online

l Livrăm orice în timp redus

l Livrăm în siguranță coletul tău!

l Spațiu bine amenajat și deservire la cel mai înalt nivel.

Vă așteptăm în continuare pentru a beneficia de cel mai 

avantajos serviciu de livrare din țară.

Ne găsiți pe adresa: 

mun. Chișinău, str. Aleea Gării, 5.

Suntem mereu alături!

www.curierrapid.md

®Denumirea mărcii comerciale: MARION
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PROMODOR

MACIP

LOCUL 1LOCUL 1

 TIPOGRAFII,
EDITURI

 TIPOGRAFII,
EDITURI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Tipografii,

personalizare

Educaţie, instruire de afaceri

LOCUL 1LOCUL 1

MACIP - este unul dintre primele centre de instruire şi 

consultanță pentru mediul de afaceri din Republica Moldova.

MACIP-ASEM oferă servicii de instruire în cele mai interesante 

domenii de afaceri:

1. Cursuri de Contabilitate

2. Cursuri de 1C

3. Contabilitate financiară

4. Managementul timpului (Time Management)

5. Excel pentru Business

6. Secretariat (Office Management)

Fiiind un Partener de încredere, MACIP-ASEM oferă servicii 

consultanță în afaceri în diverse domenii.

Agenţia de publicitate PROMODOR oferă o gamă largă de 

produse promoționale creative pentru compania Dvs. 

Noi avem tot ce ar putea surprinde clienții Dumneavoastră!
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CNII MOLDINSOLV

ITECH

SCHOOL STARTER

LOCUL 1LOCUL 1

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Educaţie, instruire generală

Educaţie, instruire de afaceri

LOCUL 2LOCUL 2 Asociația Obștească Centrul Național de Instruire „MOLDINSOLV” a fost 

înființată la data de 02 august 2016,  cu suportul și în colaborare cu 

Uniunea Administratorilor Autorizați din Republica Moldova.  Din 

momentul fondării sale, MOLDINSOLV  a oferit cursuri de formare 

profesională continuă pentru administratorii autorizați din Moldova, 

acumulând pe parcurs o vastă experiență în domeniul instruirii, atingând 

progrese vizibile, fiind un reper de profesionalism, atât în privința cadrele 

didactice alese, ce posedă o reputație ireproșabilă, cât și cu privire la 

materialele și instrumentele utilizate în scopul formării.  Pe parcursul 

evoluției sale, MOLDINSOLV  a reușit să-și lărgească spectrul de servicii 

prin implementarea și punerea la dispoziția tuturor a unor noi categorii de 

servicii în domeniul instruirii și consultanței în afaceri.  În prezent, 

„MOLDINSOLV” oferă inclusiv cursuri de instruire și consultanță în afaceri 

pentru persoanele ce își doresc inițierea unei afaceri, pentru noii 

antreprenori sau pentru antreprenorii cu experiență - fiind orientate cu 

precădere spre afacerile care se află în dificultate financiară.

Denumirea companiei: AO„Centrul Național de Instruire MOLDINSOLV”

Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 44, of. 02

Telefoane de contact: 078 101 601; 022 101 601

Email: 

Web site: moldinsolv.com

moldinsolv@gmail.com

Program de pregătirea copiilor pentru școală îmbinat cu 

studierea tehnologiilor informaționale. 

Programare vizuală, Robotică, Engleză, Elemente de scriere și 

citire, toate începând cu vârsta de 6 ani.

Denumirea mărcii comerciale: CNI MOLDINSOLV
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ADIT - INTERNATIONAL

BEAUTY INSTITUTE

MASTER CLASS

LOCUL 1LOCUL 1

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Școli auto

Educaţie, instruire generală

LOCUL 2LOCUL 2

Cu o experiente de peste 10 ani, profesorii și instructorii școlii 

auto de șoferi Master Class, acoperă toate domeniile unei școli 

de șoferi moderne. Statisticile prezinta școala noastră ca fiind 

școala de șoferi din Chișinău cu cea mai mare rată de obținere a 

permiselor de conducere, toți profesori care activează în cadrul 

școlii auto Master Class au studii superioare și asta ne face pe noi 

diferiți. 

Master Class activează și în domeniul turismului avînd   o agenție 

de turism (Master Class tur) oferind pachete turistice   și servicii 

de asigurare.

Master Class S.R.L.

Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 87

GSM: 068 66 77 88, 078667788 tel/fax 022 99 77 88

www.master-class.md

scoala.masterclass@gmail.com

ADIT International Beauty Institute este mereu la curent cu 

cele mai noi tendinte, tehnici si produse iar scopul este de a oferi 

servicii de calitate personalizate in functie de cerintele clientilor 

si a studentelor ,si de a garanta un rezultat de calitate. 

Va asteptam cu mult drag la ADIT ACADEMY!!!

Marca: Master Class
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MAESTRO

ȘCOALA AUTO

ORATORICA

LOCUL 1LOCUL 1

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Cursuri de limbi străine

Școli auto

LOCUL 2LOCUL 2

Școala Auto Maestro își are originea din anul 2010, timp în care 

am învățat alături de elevii noștri ce este  succesul.

Cu ajutorul nostru, șofatul devine o măestrie, pentru că echipa 

noastră profesionistă știe să cultive în fiecare student, 

cunoștințe, răbdare și încredere. 

Suntem deținători ai mai mai multor premii, printre care și 

Notorium, ceea ce le datorăm absolvenților noștri. Ei sunt 

motivația, susținerea și speranța noastră. Așadar, Șofatul este o 

artă, iar Maestro al ei creator!

S.R.L ,,Auto Capița’’

Str. Independenței 10/2
+373  60  300  888, +373 22  573  864.
maestroscoala@gmail.com

https://automaestro.md/

Din 2010 oferim cursuri accesibile și de calitate pentru copii, 

adolescenți și maturi. Cei peste 30 000 de studenți mulțumiți de 

rezultatele obținute în cadrul cursurilor noastre, ne motivează să 

creștem și să ne dezvoltăm în continuu.

Scopul nostru este de a oferi fiecărui student, rezultatul 

multdorit - abilitatea de a VORBI într-o limbă străină și de a 

înțelege interlocutorul. Pentru asta, utilizăm metode de predare 

și învățare interactive adaptate pentru diferite situații din viață: 

dialoguri, vocabular actual, audio/video, platforma online 

Cambridge LMS.

Trei ani consecutiv, în 2019, 2020 și 2021 am fost declarată drept 

cea mai cunoscută școală de limbi străine din Moldova, obținând 

trofeul Notorium Trademark Awards. 

Ne mândrim cu o echipă tânără și prietenoasă. Profesorii noștri 

cu o vastă experiență în predare, sunt instruiți în continuu - 

participând la seminare și training-uri tematice privind metodele 

de predare și deseori învață singuri o altă limbă străină - astfel 

încât să înțeleagă perfect sentimentele și dificultățile studenților 

astfel încât să-i ajute la depășirea barierei lingvistice.

Denumirea mărcii comerciale: 

MAESTRO ȘCOALA AUTO
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ITECH

ENGLISH SCHOOL

LICEUL DE LIMBI

MODERNE

SI MANAGEMENT

LOCUL 1LOCUL 1

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Licee private

Cursuri de limbi străine

LOCUL 3LOCUL 3

Liceul de Limbi Moderne și Management a fost fondat în anul 

1996, și  este o instituție care își propune crearea unor condiții 

optime, care asigură instruirea și dezvoltarea elevilor la cel mai 

înalt nivel.

Liceul oferă clase cu un număr mic de elevi, ceea ce permite o 

comunicare mai eficientă în relația profesor-elev, o bună 

supraveghere și o pregătire a elevilor, ce rezultă într-un proces 

educațional de calitate. Selecționarea specialiștilor din diverse 

domenii asigură nivelul înalt de studii.

Liceul de Limbi Moderne şi Management – slogan "Learning 

for life"!

Engleza în era digitalizata. 

Te invităm la cursuri online de Engleză din orice colț al lumii.
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LITTERARUM

ITECH ACADEMY KIDS

LOCUL 1LOCUL 1

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Grădiniţe private şi centre pentru copii

Licee private

LOCUL 2LOCUL 2

Academia IT pentru copii. 

Educăm copii pentru profesiile viitorului. Robotica, Programare 

site-uri, drone, aplicații mobile sunt module ce vor ajuta copii să 

fie competitivi pentru un viitor tehnologizat

Liceul “Litterarum" mun. Chișinău a fost înființat în iulie 2002,  s-a 

conturat în cadrul comunității educaționale din R Moldova fiind 

un liceu apreciat de elevi și de părinții acestora pentru 

performanțele obținute în pregătirea generațiilor de elevi: 

rezultate la olimpiade și concursuri școlare, reușita absolvenților 

la examenele naționale, precum și  alegerea  carierei. 

Numeroasele proiecte educaționale ale Liceului au multiple 

valențe formative pentru elevi și conferă calitate umană și înaltă 

tinerei generații.

Motto   ” Inspirăm azi un creator de mâine!”
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POIENITA PICILOR

HAPPY KIDS

LOCUL 1LOCUL 1

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Divertisment, recreare

Grădiniţe private şi centre pentru copii

LOCUL 2LOCUL 2

Happy Kids - Locul unde zâmbetul și bucuria din ochii unui 

copil valorează cât lumea întreagă.

 “Happy Kids” ofera celor mici un spatiu special amenajat, extrem 

de sigur, dotat cu cele mai noi jucarii si echipamente de joaca, 

atent selectate pentru a-i ajuta la dezvoltarea imaginatiei si 

creativitatii. Vă așteptăm!

*Poienița Picilor~* vis și realitate.

Locul minunat în care copilul se dezvoltă în armonie, iubire și 

înțelegere.
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LUPII LUI CALANCEA

DOCS CONSULT

LOCUL 1LOCUL 1

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

EDUCAȚIE, INSTRUIRE,
DIVERTISMENT, SPORT,

TRADUCERI

Birouri de traduceri

Divertisment, showbisness

LOCUL 2LOCUL 2

Traduceri profesioniste din toate limbele, pentru orice texte si 

acte.

LUPII LUI CALANCEA – muzica ce ne readuce la origini.
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WEBMASTER

DECORSTILL

LOCUL 1LOCUL 1

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

Design interior, exterior

Design grafic

LOCUL 1LOCUL 1

Designul este inteligența făcută vizibilă

Programăm viitorul afacerii tale
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VIGRO DESIGN

SEO STUDIO

LOCUL 1LOCUL 1

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT,
HOSTING

Servicii hardware şi software

de calculator

Design interior, exterior

LOCUL 2LOCUL 2

Încredințați SUCCESUL AFACERII DVS. unei companii 

profesionale de SEO

Creăm lumină și confort în interiorul dumneavoastră
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VIPASOFT

CAMERA NAȚIONALĂ

A CĂRȚII DIN

REPUBLICA MOLDOVA

LOCUL 1LOCUL 1

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT, HOSTING
SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT, HOSTING

SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT, HOSTING
SERVICII CERCETARE,
DESIGN, IT, HOSTING

Servicii de cercetare

și analiză

Servicii hardware şi software

de calculator

LOCUL 2LOCUL 2

Camera Nationala a Cartii din Republica Moldova – instituție 

unicat, modernă și dinamică, afirmată în timp, păstrătoare a 

memoriei patrimoniului naţional cultural scris din sec. XV până în 

prezent. 

Oferă un vast spectru de produse și servicii ştiinţifico-

bibliografice, de cercetare şi analiză pentru întreaga societate

Compania VIPASOFT se ocupă cu automatizarea proceselor 

de business - soluții pentru companiile mari și mijlocii.

Contactele noastre:

+373 22 444 201
sales@vipasoft.com

or. Chisinau, str-la Florarii 1, of. 16-17



TROFEU
NOTORIUM 2021

LOC 1

TROFEU
NOTORIUM 2021

LOC 1

RICHLAND

RESTAURANT

VALY & MARY

LOCUL 1LOCUL 1

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

Restaurante

Baruri, cafenele, patiserii

LOCUL 1LOCUL 1

 Local cu o ambiantă linistita si placuta pentru confortul dvs!

RICHLAND este un restaurant exclusivist, cu o vedere 

panoramică impresionantă ce oferă posibilitatea de a organiza 

un eveniment departe de agitația orașului, în aer liber, în mijlocul 

naturii pe malul lacului Gratiești.

Programează-ți o excursie în sălile Richland Restaurant: 

+373 680 79 944
+373 696 99 990
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QUATTRO STAGIONI

SAMURAI

LOCUL 1LOCUL 1

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

Pizza, fast food

Sushi

LOCUL 1LOCUL 1

De 6 ani preparam delicii japoneze pentru cei mai fideli și rafinați clienti din 
Republica Moldova.

Prin nenumaratele nominări Notorium manifestam profesionalism, 
devotament și talent desăvirșit față de arta culinariei japoneze.

Compania noastră nu este doar despre simpla preparare de Sushi, ci 
despre sufletele pure si mărinimoase ale samurailor nostri, datorita cărora 
fiecare comandă are un gust atit de deosebit

Samurai iti aduce marea mai aproape de tine. 

Site: Samurai.md

Denumirea Companiei: Samurai
Denumirea juridica: Samurol

Email: managerkn@mail.ru 

Locații:

s. Buiucani: Str. Alba Iulia 113 (Green Hills)

s. Poșta Veche: Str. Ceucari 2/7 (Local)

s. Rîșcani: Bd. Moscova 9 (MoldMart)

s. Ciocana: Bd. Mircea cel Bătrân 39 (Green Hills)

s. Centru: Str. Tiraspol 5 (Bonus)

s. Botanica: Bul. Dacia 40/3 (Local)

Mun. Bălți: Str. Decebal 26A (Local)

s. Ciocana: Alecu Russo 28 (Green Hills)

Or. Ialoveni: Str. Alexandru cel Bun 78 (Local)

Or. Ungheni: Str. Națională 17 (Local)

Or. Comrat: Str. Lenin 146A (Local)

Or. Cahul: Str. Ștefan cel Mare 13 (Local)

 

Quattro Stagioni - Un local cu bucatarie excelenta . foarte linistit , 

unde te poti relaxa si savura pizza fierbinte  impreuna  cu toata 

familia.

Quattro Stagioni   -  O bucatica de Italia la tine pe masa !
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SKY LAND

Camping & Resort

ON CLINIC

LOCUL 1LOCUL 1

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

RESTAURANTE,
BARURI,
HOTELE

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

Pensiuni, vile

Centre medicale

LOCUL 2LOCUL 2

Sky Land - locatie inconjurata de natura, perfecta pentru 

recreere, dar si pentru organizarea evenimentelor de familie sau 

corporative.

ON Clinic este o clinică medicală multidisciplinară ce are grijă 

de sănătatea ta și a familiei tale. 

În clinica noastră vei găsi o echipă de medici bine instruiți cu 

stagieri internaționale și utilaj medical modern, care ne ajută să 

stabilim un diagnostic corect și un plan eficient de tratament.

Prioritatea noastră este sănătatea pacienților noștri! Dovadă sunt 

34 ani de experiență, peste 2 milioane de pacienți tratați cu 

succes și clinicile deschise în 7 țări din lume.

Motoul nostru este: sănătate Dvs prioritatea noastră!
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KINDERMED

TERRADENT

LOCUL 1LOCUL 1

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

Stomatologii

Centre medicale

LOCUL 2LOCUL 2

KINDERMED - OFERA Servicii de asistență medicală de cea 

mai înaltă calitate, într-o ambianță caldă și relaxantă.

Pentru detalii si informatii suplimentare:

022 111 060
022 111 061
078 222 060

Va asteptam cu drag!

TERRADENT - Clinică Stomatologică la cele mai înalte 

standarde. 

Creatori de noi începuturi. Din pasiune pentru zâmbete!!
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ART SECRETS

CABINETUL AVOCATULUI

OXANA IVANOV

LOCUL 1LOCUL 1

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

CENTRE MEDICALE,
STOMATOLOGICE,

SPA, COSMETOLOGIE

Avocați

Servicii cosmetologice

LOCUL 1LOCUL 1

Misiunea noastră este să aducem frumusețe în lume! Învățăm 

cum să facem lumea mai bună și mai frumoasă cu ajutorul 

cunoștințelor profesionale și al exemplului personal!

Cabinetul Avocatului ”OXANA IVANOV” este fondat in anul 

2013. 

Suntem mereu gata să oferim suport juridic atât pe cauze penale 

de orice tip cât și contravenționale.

Adresa noastră: 

or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 69 

 tel. 079818128 / 079522646  

E-mail: avocat.ivanov@mail.ru
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CABINETUL AVOCATULUI

OXANA EȘANU

CABINETUL AVOCATULUI

INGA MIFSUD WISMAYER

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

Avocați

LOCUL 2LOCUL 2

LOCUL 3LOCUL 3 Cabinetul Avocatului Albu Inga, redenumit în anul 2019 în 

Cabinetul Avocatului Inga Mifsud Wismayer a fost fondat în anul 

2008 și oferă servicii de asistență juridică prin consultanță și 

reprezentare în litigii civile, contravenționale, economice, 

administrative, precum și în dosarele penale.

În cadrul activităţii cabinetului, se propune asistarea clienţilor în 

rezolvarea unui cadru larg de probleme juridice cu 

minimalizarea riscurilor apariţiei unor eventuale litigii prin 

negocieri prealabile.

Adresa: str.Columna, nr. 104, of. 230, et.2, or. Chișinău, MD - 2012

Telefoane de contact: +37368691043; +35699765775

Email: inga@avocatmoldova.md

"Justiția e lumea căreia ma dedic”

Cabinetul avocatului "Oxana Eșanu” este fondat în anul 2011. 

Cabinetul are menirea să vă ajute în orice problemă juridică, de a 

vă consulta, reprezenta, asista în chestiuni juridice de orice 

natură, în fața oricăror instituții, organizații, întreprinderi naționale 

și internaționale.

Adresa noastră:

Mun.Chisinau str. Teilor 5, Chișinău, Republica Moldova

Tel. 0699 88 116

Denumirea companiei:

CABINETUL AVOCATULUI INGA MIFSUD WISMAYER
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EMIGRARE.MD

CETATENIE.MD

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

Servicii juridice acte

LOCUL 1LOCUL 1

LOCUL 2LOCUL 2

Centrul Multifuncțional de Documente Emigrare.md a fost 

creat 15 ani în urmă, cu scopul furnizării serviciilor complete 

pentru obținerea pașaportului român inclusiv pentru cetățenia 

moldovenească și rusă.

Echipa de avocați cu experiență și manageri de la compania 

Catatenie.md vă propune ajutor juridic profesional și asistență la 

fiecare etapă a obținerii cetățeniei României, Moldovei și Rusiei.
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ARSENAL
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SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

Recrutare personal

Servicii de pază și securitate
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DELUCRU.MD

Arsenal Agentie de Paza – suntem pe piata din anul 1992. 

Oferim servicii de securitate atit fizica cit si a obiectelor 

comerciale si private,case și apartamente

Delucru.md este o platformă online, unde găsiți mii de locuri 

de muncă din Chisinau și toată Moldova.

În fiecare zi, angajatorii publică pe site-ul nostru zeci de oferte de 

lucru din diferite domenii de activitate.

Echipa noastră îți dorește mult succes, iar dacă întâlnești 

dificultăți atunci când folosești platforma delucru.md, ne poți 

contacta la numărul 079 00 83 45, iar noi te vom ajuta cu mare 

drag.
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DAD HUMAN CAPITAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

SERVICII JURIDICE,
PAZĂ SI SECURITATE,

RECRUTARE PERSONAL

Recrutare personal

LOCUL 3LOCUL 3

DAD HUMAN CAPITAL ofera  Servicii aferente Capitalului Uman

l Recrutarea și selecția personalului

l Evidența Resurselor Umane

l Traininguri

l Audit al Departamentului de Resurse Umane
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