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STIMAŢI DOMNI! 

Vă invităm să participaţi la Expoziţia Internaţională Specializată “Moldagrotech” (autumn), ediţia a XXXX-a, care 
se va desfăşura în perioada 13 – 16 octombrie 2022 la C.I.E. “Moldexpo” S.A. – cel mai important centru de 
organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor din republică. 
 
Expoziţia Internaţională Specializată “Moldagrotech” (autumn) se desfăşoară în paralel cu Expoziţia-Tîrg 
Internaţională Specializată “Farmer” în cadrul săptămînii agroindustriale.  
 
Organizator:      Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. 
Co-organizator:      Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 
Partener media general: AGRO TV Moldova 

     
TEMATICA EXPOZIŢIEI: 

● Tehnică şi utilaje agricole:  
 - tractoare; 
 - maşini de prelucrare a solului şi de semănat; 
- maşini pentru aplicarea fertilizanţilor şi  mijloacelor      

de protecţie a plantelor; 
 - tehnică de recoltare a culturilor agricole şi de 

pregătire a nutreţurilor; 
 - maşini agricole pentru prelucrarea solului după 

recoltat şi stocarea recoltei; 
 - stivuitoare, mijloace de transport, transport special; 
- echipamente pentru deservire tehnică, piese de  

schimb; 
 

 - dotări pentru zootehnie, avicultură şi piscicultură. 
● Tehnologia creşterii culturilor agricole în teren 
protejat. 
● Sisteme de irigare şi alimentare cu apă în 
agricultură, tehnică pentru lucrări de ameliorare. 
● Fertilizanţi şi mijloace de protecţie a plantelor. 
● Echipamente pentru industria alimentară şi 
prelucrătoare. 
● Utilaje de pregătire a nutreţurilor combinate 
● Tehnologii de economisire a resurselor. 
 

PROGRAM ADIŢIONAL: 
Seminare, mese rotunde, demonstrarea tehnicii agricole.  

Concursul “Noutatea Anului”.  
 

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA): 
Taxa de înregistrare                    130 euro 

Include plasarea în catalogul online al ofertelor speciale, logoului și a informației despre activitatea companiei, imagine color și 
descrierea noutății/ofertei în 2 limbi (română, engleză), organizarea programului "Vizitatorul profesionist", cu atragerea publicului 
țintă la standul participantului; campania de promovare online și offline a expoziției, promovarea online a noutăților și ofertelor 
participantului în cadrul expoziției. 
Spaţiu interior amenajat, 1 m2                                 70 euro 

Standul standard de 9 m2 include: chiria spaţiului expoziţional, montarea şi demontarea standului (tip OCTANORM), inscripţie 
pazie, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot pe 4 m2, 1 priză, 1 cuier, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea 
generală a pavilionului. 
Spaţiu interior neamenajat, 1 m2                    50 euro 

include: chiria spaţiului expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului. 
Spaţiu expoziţional exterior (în afara pavilionului), 1 m2                                                                         30 euro 

include: chiria spaţiului expoziţional, inscripţie pazie, dereticarea, paza de noapte. 
 
TERMENE LIMITĂ: 
Prezentarea adeziunii-contract                pînă la 01 octombrie 2022 
Prezentarea informaţiei şi reclamei pentru catalog                           pînă la 01 octombrie 2022 
Achitarea plăţii pentru participare                             pînă la 01 octombrie 2022 
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului                     11 – 12 octombrie 2022 
Desfăşurarea expoziţiei                     13 – 16 octombrie 2022 
Retragerea exponatelor                     17 – 18 octombrie 2022 
 

Pentru informaţii: 
 
Tel.: +373 69082273. 
Manager expoziție: Aliona Maloghin. E-mail aliona@moldexpo.md  
 
 
 
 

Director general   Carolina CHIPER 

 


