Nr.

Numele firmei/instituției

Domeniu de activitate

Domeniu de interes

Camera de Comerţ şi Industrie a
1 Republicii Moldova

Participanți
2

Export în România a uleiului de floarea soarelui
brut stors la rece și a produselor secundare.

2 AGROELIT SRL

Agricultura primară pe o suprafață de 4 000 ha, inclusiv ecologică;

3 ELIT TEHNICA SRL

Servicii mecanizate agricole; Servicii de sortare, uscare și păstrare a cerealelor (elevator).

4 VIORICA-COSMETIC SA

1

5 PANPRINT SRL

Producerea și comercializarea produselor de parfumerie și cosmetice
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

6 VALNISETRU SRL

Agricultura, producere de miez de floarea soarelui

Exportul în România a miezului de floarea soarelui

1

Exportul în România al produselor rezultate din
activitatea industrial-auxiliară a întreprinderii.

1

Atragarea investitorilor în Parcul Industrial RĂUT.

1

Producere din metal

Import/export confecții din metal (uși, garduri,
balustrade, mobilă, copertine, elemente forjate)

1

Transport de mărfuri și călători pe cale ferată

Întrevedere cu reprezentanții CFR

1

Întreprinderea pentru silvicultură Iargara
Silvicultură; Activitate industrial-auxiliară; Pepenierit;
7 Î.S.
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
8 RAUT SA
9 INCEVAS-ARTEFERO SRL
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din
10 Moldova

Export în România a uleiului de floarea soarelui
brut stors la rece și a produselor secundare.
Exportul pe piața românească a produselor de
parfumerie și cosmetice

2
1

1

