
 

     
P R O G R A M U L  

Expoziţiilor internaţionale specializate  

  MOLDAGROTECH, ediţia a XXXIX-a  
 FARMER, ediţia a XXIV-a  

13 – 16 octombrie 2021  
 

     Organizator: Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.  

 

     Coorganizatori: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din  Republica Moldova;  
   Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova;  

 
 
 

      Locația:                    Megapolis Mall str. M.Sadoveanu 42/6, or. Chișinău. 

 

 

     Partener media general:                      

     Parteneri informationali:           

 
 
 

 

 

13 octombrie, miercuri 
  

10:00 - 18:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER  

10:30 – 11:00 Program artistic, prezentat de colectivul Teatrului Epic de 

Etnografie și Folclor „Ion Creanga” 

 

11:00- 11.30 Ceremonia de inaugurare a Expoziţiilor internaţionale specializate  

MOLDAGROTECH (autumn) şi FARMER 

 

12:00 - 18:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER 

 

Prezentarea serviciilor inovatoare pentru o agricultură inteligentă în 
Republica Moldova – ”Analiză Multispectrală și Pulverizare cu 

drona” 
AgroDron 

 

Prezentarea proiectului de folosire în producere a hibrizilor noi 
Porumbeni 305 și Porumbeni 352, înzestrați cu capacitate de 

pierdere rapidă a umidității din bob și producție înaltă. 
Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” 

 

Cea mai largă gamă de mașini agricole, piese și componente pentru 
toate tipurile de gospodării, precum și soluții complete de selectare, 

ajustare, întreținere și reparație a mașinilor pe toată perorioada de 
exploatare a acestora. 
Agropiese TGR Grup 

 
La 

standurile 

participan-

ților 

 



 
Târgul produselor alimentare de la producătorii locali - ”Toamna 

de Aur” 

14 octombrie, joi 

     

10:00 - 18:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER 

 
Prezentarea ofertelor de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii. 

Planificarea inteligentă a bugetului pentru anul 2022: Credit Agro, 
Credit AgroTehnica, Credit SupeRRapid 
Mikro Kapital  

 

Gamă largă de tractoare și utilaje agricole: de la 58 CP până la 125 

CP, cu dotări de Clasa Premium! 
Agrotrac Prim S.R.L. 
 

Prezentarea serviciilor de proiectare a viilor, consultanță în 
domeniu, transpunere a proiectului în natură, analiza solului și a 

apei, comercializarea materialului săditor din Italia. 
Raludor Expo S.R.L. - reprezentant în Republica Moldova a 
pepinierei Dalmonte din Italia 

 
Târgul produselor alimentare de la producătorii locali - ”Toamna 

de Aur” 

 

La 

standurile 

participan-

ților 
 

15 octombrie, vineri     
 

10:00 - 18:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER 

 

Soluții de modernizare și îmbunătățire pentru sectorul agricol, 
demonstrarea în practică a aparatelor electronice de cântărit și 

prezentarea ofertei și a informațiilor utile despre construcțiile 
agroindustriale. 
Comsales Grup S.R.L. 

 

Prezentarea ofertei de la principalul producător de material săditor 

de nuc altoit profesionist din țară și din  
sud-estul Europei și autorul a două soiuri de nișă: Ovata și 
Carpatica. 

Pepiniera Voinești 

 

Târgul produselor alimentare de la producătorii locali - ”Toamna 

de Aur” 

 
 

La 

standurile 

participan-

ților 
 

16 octombrie, sâmbătă  

    

10:00 - 16:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER 

 

Prezentarea produsului modern absolut necesar în horticultură şi 

viticultură - stâlpi de spalier fabricați din beton precomprimat, 
produși în conformitate cu cea mai avansată tehnologie italiană pe 
linii de producție automatizată. 

 

La 

standurile 

participan-

-ților 
 



Fortus S.R.L 

 
Tehnică agricolă pentru orice necesități: stropitori - de câmp/ livadă/ 

vie, precum și toată gama de piese de schimb și pompe; cultivatoare 
cu injectare pentru fertilizare lichidă pe 6,8,12 rânduri, cultivatoare 

BIO și hedere de mărci comerciale cu renume mondial.  
Evolar S.R.L. 

 

Târgul produselor alimentare de la producătorii locali - ”Toamna 

de Aur” 


