
Nr. Numele firmei/instituției Domeniu de activitate Domeniu de interes

1 Centrul de Afaceri Ucrainean-Român Asistență juridică în Ucraina, intermedieri afaceri, contabilitate
2 MODIN SHOES SRL Fabricarea incaltamintei
3 TIBIMAR COMIMEX SRL energii regenerabile, biocombustibili ( peleti lemn, peleti floarea soarelui, brichete) cazane 

pentru incalzire pentru uz casnic si industrial , arzatore de peleti
4 AGROELIT SRL Agricultura primară pe o suprafață de 4 000 ha, inclusiv ecologică; Export în România a uleiului de floarea soarelui brut stors la rece și a 

produselor secundare.
5 ELIT TEHNICA SRL Servicii mecanizate agricole; Servicii de sortare, uscare și păstrare a cerealelor (elevator). Export în România a uleiului de floarea soarelui brut stors la rece și a 

produselor secundare.
6 VIORICA-COSMETIC SA Producerea și comercializarea produselor de parfumerie și cosmetice Exportul pe piața românească a produselor de parfumerie și cosmetice

7 PANPRINT SRL Publicitate in-door și out-door; Studioul Sun Prints se ocupă cu producerea imprimării 
multicolore și aplicarea imaginilor pe obiectele de interior, elementele decorului, materiale 
publicitare și diferite tipuri de acoperiri. Existînd pe piața Moldovei din 2011, compania noastră 
a reușit să se impună ca un partener de încredere, care prestează servicii de calitate în termenul 
stabilit

Exportul în România al produselor tipografice 

8 VALNISETRU SRL Agricultura, producere de miez de floarea soarelui Exportul în România a miezului de floarea soarelui
9 Întreprinderea pentru silvicultură Iargara 

Î.S. 
Silvicultură; Activitate industrial-auxiliară; Pepenierit; Exportul în România al produselor rezultate din activitatea industrial-

auxiliară a întreprinderii. 
10 RAUT SA Răut SA a fost fondată în anul 1944 și este, în prezent, una dintre cele mai importante companii 

în Republica Moldova. RĂUT SA dispune de toate tipurile de producere, tipice întrepriderilor 
specializate în construcția dispozitivelor pentru industria marină. Parcul Industrial RĂUT este o 
platformă pentru dezvoltarea companiilor din domeniul automobilistic, producerea 
echipamentului și tehnologiilor informaționale

Atragarea investitorilor în Parcul Industrial RĂUT. 

11 INCEVAS-ARTEFERO SRL Producere din metal Import/export confecții din metal (uși, garduri, balustrade, mobilă, copertine, 
elemente forjate)

12 Întreprinderea de Stat Calea Ferată din 
Moldova

Transport de mărfuri și călători pe cale ferată Întrevedere cu reprezentanții CFR

13 KVPP Productie chimica de uz casnic Vânzări în România a produselor naționale - produse chimice de uz 
casnic. Cooperarea cu producătorii de chimie de uz casnic și 
cosmetice.

14 StarMaks Producția de ciuperci proaspete, murate, uscate, pulbere uscată de ciuperci; fabricarea 
produselor din granit si marmura

Livrări pe piața românească și vânzarea de ciuperci proaspete, 
murate și uscate; Furnizare de produse din granit si marmura

15 Bazysmed Practica medicală generală Societăți medicale, proiecte sociale.
16 Serviciul Eco-Prod Producția de produse din industria cerealelor și a cerealelor (muesli, cereale uscate de 

cereale, fulgi, amestecuri de fulgi)
Stabilirea de contacte de afaceri cu companii, distribuitori 
(importatori) de produse alimentare, bacanie, produse de cofetarie.

17 Lylak Producția de sucuri de fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor și 
legumelor

Căutați producători de containere din sticlă de tip răsucire, capace 
metalice de tip răsucire, produse tipografice și materiale de 
ambalare. Căutarea piețelor de produse de producție proprie.

18 Vermyhaus Producerea de îngrășăminte organice pentru cultivarea produselor ecologice Implementarea îngrășămintelor bioorganice de către întreprinderile 
agricole românești și moldovenești.

19 Agricultura de servicii cooperative "Ca   Colectarea și prelucrarea în profunzime a ciupercilor și boabelor sălbatice, uscarea, 
congelarea și marinarea ciupercilor și fructelor de pădure

Aceștia sunt interesați de stabilirea de contacte cu întreprinderile 
implicate în prelucrarea ciupercilor și fructelor verzi, legumelor și 
fructelor. Dezvoltă și exportă produse.

20 Ay Like Tour turism Interesat de stabilirea cooperării cu agențiile de turism din România 
și Republica Moldova. Oferte excursii kasatelno vыsheukazannыe în 
țară, precum și demonstrarea posibilităților standardului primirea 
эkskursyonnomu sobstvennыh și de întreținere a grupurilor turistice 
din regiune și a zonelor Limita Chernovytskoy sosednyh (Tururi 
combinate)

21 Compania cu răspundere limitată "Sur  Productie de apa minerala iodata naturala si alte bauturi nealcoolice Proiectul ynvestorы Ynteresuyut pentru compania „Hertsayvskye 
surse“ - centrul balneolohycheskoho construcții și fabrica în apă 
myneralnoy orbitor cu compoziția de iod pryrodnыm

22 «Stil ucrainean» Fabricarea si comercializarea de haine nationale Interesat de stabilirea unei cooperări reciproc avantajoase cu 
proprietarii de magazine de suveniruri 

23 Serviciul de Cooperare Agricolă "Buko  Furnizare de servicii turistice, cultivarea fructelor si fructelor de padure si prelucrarea 
acestora, cresterea calului

Căutați parteneri sau investitori pentru a extinde serviciile în 
domeniul turismului ecologic și al turismului medical

24 Strylchuk Trans Servicii de expediere de mărfuri pe teritoriul Ucrainei și al UE Interesat de stabilirea cooperării cu importatorii și exportatorii care 
au intenții sau care deja cooperează fructuos cu Ucraina, sunt 
interesați să transporte propriile lor produse sau echipamente 
folosind transportul rutier de marfă.

25 Carne de Bucovina Producția de produse din carne și oase Stabilirea de parteneriate pe termen lung cu noi potențiali clienți. 
Căutați companii comerciale care vând produse alimentare.

26 Energia nouă Prelucrarea lemnului, fabricarea de pelete Vânzări de produse de producție proprie. Cautam cumparatori finali 
de pelete

27 „Binecuvântarea“ Cultivarea cerealelor și culturilor tehnice, fructe de pădure, zmeură și mere Ieșirea pe piața internațională - vânzarea cu ridicata a merelor 
proaspete, a fructelor de pădure și a zmeurului. Vânzările de soia 
către companii mari.

28 Ant LTD Poligrafie, editura Furnizorii de hârtie, carton, micrograf și materiale poligrafice sunt 
interesați. 

29 Aquaton Producere de filtre de uz casnic pentru apa potabila, masini automate de umplere de 
apa, completare la acestea. Producția și îmbutelierea apei potabile.

Realizarea de produse proprii și căutarea partenerului pentru 
producția în comun 
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