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Chișinău 

 Denumirea 

companiei 

Domeniu de activitate Domeniu de interes 

 

1. Nexen Technologies Tehnologia NEXEN este o companie poloneză care operează în domeniul Protecției 

Mediului, în domeniul tehnologiilor de tratare a apei și de tratare a apelor uzate. Compania a 

fost fondată în 2009, 100% pe capitalul polonez. Compania are propria sa hală de producție, 

spații de depozitare și bază de echipamente. Până în prezent, compania a construit sau 

modernizat câteva sute de instalații de apă și canalizare în Polonia. 

 

Compania operează în domeniul: 

• proiectarea și construcția instalațiilor de tratare automată a apei (stații de containere și 

instalații tradiționale); 

• modernizarea și extinderea stațiilor de epurare existente; 

• proiectarea și construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în tehnologii PVC, PE, 

GRP și gresie; 

• proiectarea, construcția și programarea sistemelor de alimentare și control, împreună cu 

vizualizarea grafică a proceselor tehnologice pe ecranul computerului; 

• construcția rezervoarelor de stocare a apei (tehnologie beton armat, plastic și oțel, inclusiv 

oțel inoxidabil); 

• proiectarea și construcția stațiilor de pompare și canalizare; 

• fabricarea seturilor de pompe; 

• efectuarea de cercetări tehnologice și efectuarea pilot de linii tehnologice pentru tratarea 

apei; 

• expertiză și consultanță tehnică; 

• deservirea și supravegherea stațiilor de tratare a apei funcționale. 

 

Compania are propriul personal de asamblare calificat (sudori din oțel inoxidabil și rezistent 

la acizi, sudori PE, montatori tehnologici) și are personal tehnic specializat care deține 

licențe de proiectare și de execuție în industria sanitară, construcție, electrică și sudură. 

Reprezentații companiei 

”Nexen Technologies” 

sunt cointeresați în 

entități private, 

companii și autorități 

publice care doresc să 

coopereze în domeniul 

tehnologiilor de tratare a 

apelor uzate. 



                         

2. Euro Point Euro-point.pl LTD a fost findată în anul 2012 și de atunci înregistrează în mod dinamic 

creșterea vânzărilor angro de băuturi  de la Wrocław, sucursala din capitala Poloniei, 

Varșovia. 

 

Compania pune la dispoziția clienților săi o gamă largă de băuturi alternative, bere, cidru și, 

mai recent, și vinuri. Cu toate acestea, produsele provin de la furnizori locali mai mici, dar și 

din importuri individuale din Germania și alte companii partenere. 

Produsele companie sunt băuturi premium alcoolice, beri artizanale și cidre care sunt o 

alternativă la Mainstream în Polonia. 

Se efectuează livrări indirecte în toată țara prin intermediul expedierii. 

Majoritatea clienților sunt din industria Ho.Re.Ca, cu toate acestea, s-au angajat activ în 

dezvoltarea departamentului de vânzare cu amănuntul, cu accent pe: lanțuri de vânzare cu 

amănuntul mici,  supermarketuri, etc. 

Sloganul companiei: În primul rând: un serviciu bun!  

 

Încă de la începuturi, compania se concentrează pe servicii bune și fiabile, adaptate flexibil 

clientului.  

 

Pagina web: www.euro-point.pl 

Compani ”Euro point” 

este interesată de 

cooperarea cu vinăriile 

locale pentru importul 

de vinuri în Polonia. 

 

3. Kancelaria 

Adwokacka (Zieliński 

& Ossowski) 

Biroul de avocatură din Zieliński & Ossowski, situat în Wrocław este  specializat în servicii 

juridice complete pentru antreprenori. Clienții companiei sunt în principal antreprenori din 

sectoarele de construcții și IT. De asemenea, sunt specializați în furnizarea de servicii 

antreprenorilor care operează la intersecția sistemelor juridice poloneze și belaruse. Datorită 

experienței acumulate, ajută antreprenorii care intenționează să se extindă pe piața din 

Belarusia. În plus, cabinetul de avocatură este specializat în executarea cererilor de franciză 

și a cererilor de compensare.  

 

Pagina web: http://zo-legal.com 

Compania este în 

căutare de persoane 

interesate de cooperarea 

pe termen lung în 

domeniul serviciilor 

juridice și companiile 

care intenționează să se 

extindă în Belarusia și 

în statele membre ale 

Uniunii Europene. Mai 

mult, compania și 

clienții ei sunt interesați 

de posibilitățile de 

extindere economică în 

http://www.euro-point.pl/
http://zo-legal.com/


                         

Moldova.  

4. Instytut Intl SP.ZO.O Compania Instytut INTL a fost fondată în anul 2010 și ajută companiile să ia decizii privind 

logistica producției, depozitelor și distribuției.  

Clienții companiei obțin soluții dovedite, crescând eficacitatea operațiunilor logistice. 

Profesionalismul, competențele și experiența influențează optimizarea proceselor din lanțul 

de aprovizionare. 

 

În relațiile cu Clientul, Instytut INTL aplică o politică operațională deschisă și flexibilă. Este 

definit în strategia companiei. Abordarea profesională a Clientului, recunoașterea nevoilor 

acestora și diagnosticarea problemelor acestora, oferind apoi cea mai bună soluție. 

MISIUNEA companiei: Împărtășim pasiunea noastră care este logistica! 

VIZIUNEA companiei: un partener ideal în soluțiile logistice moderne. 

 

serviciile Instytut INTL: 

- consiliere strategică; 

- consultanță pe piețele estice; 

- externalizarea proiectelor de investiții; 

- consiliere logistică; 

- proiectarea soluțiilor în lanțul de aprovizionare; 

- fabricarea Lean și managementul Lean; 

- securitatea logistică; 

- depozitarea, transportul și gestionarea paleților; 

- recrutare și instruire; 

- organizarea misiunilor comerciale, organizarea de târguri și congrese internaționale. 

 

Cele mai importante realizări profesionale includ: acordarea sprijinului în pregătirea XXII 

Jocuri Olimpice de Iarnă (2012), în orașul Sochi, organizarea de misiuni comerciale în țările 

CSI (Belarus, Rusia, Ucraina, Moldova, Kazahstan (2011-2018) și piețele estice (China, 

Qatar , Taiwan, Emiratele Unite ale Americii 2013), proiecte de optimizare a costurilor 

logistice (economia paletelor, reducerea costurilor de transport, reorganizarea structurii de 

distribuție, procesele de inventar în depozite), implementarea proiectelor de investiții și 

comercializarea facilităților de suprafață mare (deschiderea unui depozit de distribuție în 

Zilina în Slovacia 2009, în Gomulin lângă Piotrków Trybunalski 2010 și Biskupiec în 

Compania este deschisă 

spre colaborare cu 

companiile din 

Republica Moldova, 

oferind servicii de 

logistică. 



                         

Warmia 2011, ambele în Polonia, Minsk în Belarus 2017) și în final pentru Ritex Logistics în 

Gniewomierz în apropiere de Legnica 2018 (Polonia) și negocierea contractelor strategice.  

Introducerea eficientă a mărcilor străin, precum: Noble Health in Russia (2014), Meray Nuts 

pe piețele din Polonia (2015), Lituania (2016), Belarus și Kazahstan (201 7), și Vinaria din 

Vale în Polonia (2016).  

Până în prezent au colaborat cu companii din: Austria, Belarus, Brazilia, China, Republica 

Cehă, Germania, Hong Kong, India, Kazahstan, Moldova, Polonia, Rusia, Slovacia, Ucraina, 

Emiratele Arabe Unite, Taiwan. 

Cooperarea cu Institutul Britanic de Logistică și Transporturi din Corby, Supply Chain and 

Logistics Group din Dubai, Colegiul Superior de Tehnologie din Abu Dhabi, German 

Logistics Association BVL International din Bremen, Asociația Germană a Industriei 

Aviației BDLI din Berlin, Camera Polon-Germană of Commerce AHK din Wrocław, 

Camera de comerț poloneză-britanică din Varșovia, Clusterul auto Silezia Inferioară din 

Legnica, Clusterul Aviației Silezia Inferioară din Legnica și Camera Poloneză pentru 

Autovehicule din Varșovia.  

 

Pagina web: www.instytutintl.pl 

5. Kancelaria Radcow 

Prawnych DR Pawel 

Bojorski, DR 

Katarzyna Schmicht- 

Kwiccinske 

Kancelaria Radców Prawnych dr Paweł Bojarski, dr. Katarzyna Schmidt-Kwiecińska spółka 

partnerska (parteneriat profesional) prestează servicii juridice de 15 ani. Sediul central al 

companiei este în centrul orașului Wrocław. 

 

Societatea de avocatură oferă asistență juridică completă, inclusiv: 

• pregătirea avizelor juridice și oferirea de consultanță juridică zilnică; 

• elaborarea contractelor de drept civil; 

• elaborarea contractelor comerciale; 

• redactarea faptelor de constituire a companiei; 

• ajutarea la crearea, transformarea și dizolvarea companiilor; 

• gestionarea înregistrărilor la Registrul Curții Naționale; 

• monitorizarea legală a investițiilor; 

• redactarea documentelor referitoare la operațiunile organelor de conducere ale companiei; 

• asistarea la pregătirea regulamentelor și procedurilor interne; 

• servicii de consultanță; 

• consultanță privind aspectele legale ale activităților de marketing; 

Compania este în 

căutare de persoane 

interesate de cooperarea 

pe termen lung în 

domeniul serviciilor 

juridice, precum și 

companiile care 

intenționează să se 

extindă. 

http://www.instytutintl.pl/


                         

• operarea procesului de solicitare a fondurilor Uniunii Europene; 

• pregătirea auditului legal (inclusiv auditul documentației, procedurilor, contractelor și 

adaptării existente la GDPR); 

• dezvoltarea procedurilor anticorupție; 

• asistarea la negocieri. 

 

Motto-ul companiei este:„Profesionist și eficiență. Calitatea este valoarea noastră ” 

 

Compania este specializată în furnizarea de servicii juridice societăților comerciale (printre 

altele, entităților care operează în industria alimentară și FCMG. 

6. WBB Wojciech Gogol Compania operează în două industrii: 

1. Tencuieli, vopsele, decorațiuni pentru pereți: 

Compania are peste 30 de ani de experiență în fabricarea de vopsele, lacuri și tencuieli, 

interioare și fațade. De câțiva ani, creăză un nou brand - un proiect în concordanță cu 

respectarea resurselor naturale, a tehnologiilor curate și a unui mediu sănătos - este 

DECORATON.  

Oferim peste 300 de produse care pot fi împărțite: 

1. Prin liant: 

• var, (beton, tencuieli vechi, tencuieli italiene, travertin, gresie, 40 de culori); 

• acrilice (vopsele pentru interior și fațadă, vopsele termice, rugină și efecte oxidante, metal 

lichid, cupru, alamă, aluminiu, aur, argint și coroziunea lor); 

• silicat, silicon (tencuieli cu agregat natural sau agregat decolorat - fără pigment) 

2. Prin cerere: 

• intern 

• extern 

3. Prin metoda de aplicare: 

• aplicație manuală 

• aplicația mașinii 

4. Prin utilizarea produsului 

• grund 

• undercoat 

• vopsele 

• tencuieli decorative 

Compania este în 

căutare de parteneri de 

afaceri în Moldova: 

• producătorii de vopsea 

și tencuială - pentru care 

sunt dispuși să producă 

o etichetă albă; 

• distribuitori interesați 

să lanseze brandul pe 

piața din Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

• tencuieli de fațadă 

• glazura 

• efecte decorative 

• lacuri 

• substanțe de impregnare. 

 

De asemenea, sunt producător al celor mai moderne tencuieli impregnate din punct de vedere 

tehnologic bazate pe tencuieli de siliciu și acustice nanoparticulate, folosind cea mai nouă 

generație de umplute produse folosind tehnologii moderne.  

 

2. Tratarea apelor uzate industriale 

Actiovează în sectorul apelor uzate industriale de 10 ani - începuturile acestei activități s-au 

bazat, desigur, pe propriile nevoi rezultate din producția de substanțe chimice pentru 

construcții. De-a lungul timpului, au aflat despre noile tehnologii bazate pe procesele de 

coagulare, floculare și flotare și implementează acum aceste tehnologii în următoarele 

industrii: 

• produse chimice pentru construcții; 

• produse chimice de uz casnic; 

• industria cosmetică; 

• industria metalelor; 

• Glassworks; 

• fabrici de sucuri; 

• instalații de prelucrare a fructelor și legumelor; 

•productia de mancare; 

• brutării, patiserii; 

• producția de hârtie; 

• spălătorii, inclusiv spălăturile cu pene; 

• spălarea containerelor; 

• etc. 

 

Soluțiile tehnologice și de execuție în managementul apelor uzate industriale includ: 

• Tratarea apei uzate; 

• Epurare a apelor uzate; 

 

 

 

 

 

 

 

Compania este în 

căutare de clienți care au 

nevoi de tratare a apelor 

uzate în industriile 

menționate. 

 



                         

• Recuperarea apei din procesele de producție; 

• Limitarea cantității de deșeuri generate, procesarea și gestionarea acestora; 

• Circuite închise ale apei bazate pe recuperarea apei post-proces. 

 

Căutăm clienți din Moldova - care au nevoi de tratare a apelor uzate în industriile menționate 

mai sus. 

Send feedback 

History 

Saved 

Community 

7. Oleowita Ewlina 

narozna Domska 

Oleowita Company este un producător de uleiuri presate la rece de înaltă calitate, precum: 

 uleiuri naturale 

 macerate de ulei 

 Butters 

 peelingurile 

 săpunuri naturale 

 

Compania are opt ani de experiență în comerțul internațional, furnizează certificate de 

specificații și analize pentru fiecare comandă. Compania toarnă ulei în butoaie (195 k) g și 

căruțe (5 kg / 25 kg). Companiei îi pasă de calitatea produselor și de livrările la timp. 

 

Oferta conține: 

 ambalare 

 producție personalizată 

 contractarea producției de produse cosmetice naturale 

 etichetare 

 vânzare cu ridicata și cu amănuntul. 

 

Pagina web: http://www.oleowita.pl 

Compania caută 

potențiali distribuitori, 

precum și furnizori de 

produse prime 

ecologice. 

 

8. Terara Waldemor 

Domski 

Terara este o companie înființată în Polonia, specializată în prelucrarea inovatoare a 

materiilor prime vegetale. Răspunzând nevoilor pieței produselor alimentare și produselor 

cosmetice, compania este în căutare de pietre de semințe (pietre de prune sau altele, coji de 

nuci etc.), semințe de legume și fructe, ierburi și alte materiale vegetale. Compania a 

Sunt deschiși la o 

cooperare cu 

producători cât și cu 

companii regionale. 

http://www.oleowita.pl/


                         

dezvoltat o tehnologie unică de deșeuri postproducție provenite din prelucrarea fructelor și 

legumelor și le cumpără pentru reproducere ulterioară.  

9. Runoland SP.ZO.O. Compania Runoland a fost fondată în 1992 și operează în sectorul de producție și prelucrare 

a alimentelor naturale. Este o companie familială, iar acționarii sunt doar cetățeni polonezi. 

Unitatea de producție este situată în orașul Góra, în provincia Silezia Inferioară din Polonia. 

Este un oraș mic, înconjurat de soluri fertile, de unde provin produsele agricole de cea mai 

înaltă calitate.  

Compania are în prezent peste 50 de tipuri diferite de produse ecologice, cum ar fi: 

• ciuperci uscate și marinate; 

• produse din fructe din merișor, afine, afine, chokeberry, vișine, mămăligă; 

• conserve vegetale: castraveți murați, varză cu morcovi, sfeclă conserve sau hrean ras; 

• ciuperci congelate (boletus, bolete de dafin și candelabre) și fructe congelate (zmeură, 

cimbru pădure, afine, afine, afine); 

• gemuri și mousse: mousse de mămăligă, mousse de fructe de pădure, dulceț de rubarbură 

de căpșuni, gem de coacăză cu ghimbir. 

 

Motto-ul companiei este nu doar grija pentru gustul minunat al produselor, ci și pentru 

sănătatea clienților. Prin urmare, produsele companiei nu conțin conservanți, potențiatori de 

aromă sau balsamuri și coloranților. Mâncarea este supusă unui tratament termic minim, 

datorită căruia se menține calitatea înaltă și bogată de vitamine. 

 

Runoland achiziționează ingrediente pentru producerea de produse ecologice numai din 

fermele certificate și din zonele forestiere curate ecologic. Din 2005, are un certificat 

ecologic de conformitate, care este reînnoit în fiecare an. Pentru a menține cea mai înaltă 

calitate a produselor, Runoland a implementat sisteme de calitate în conformitate cu 

standardele Haccp, ISO și IFS.  

Produsele Runoland din afara Poloniei sunt disponibile pe multe piețe externe, cum ar fi 

Australia, Canada, SUA, Coreea de Sud, Serbia, Georgia și în multe țări ale UE.  

 

Pagina web: http://www.runoland.pl 

Compania este 

interesată de cooperare 

cu potențiali parteneri 

de distribuție a 

produselor din Moldova. 

10. Vin-Sor SO.ZO.O./ 

Wineryards Agat 

Vineaturile Agat (agroturism) se află în inima munților Kaczawskie, în cartierul turistic 

extrem de atractiv, în satul Sokołowiec - care este o zonă de protecție a naturii, în cadrul 

programului Natura 2000. 

Compania este 

interesată de cooperare 

cu vinăriile locale. 

http://www.runoland.pl/


                         

11. TFE Development 

SP.ZO.O. 

TFE Development Ltd. importă și vinde vinuri din 2014. Importă vinuri din Europa Centrală 

și de Est. 

Călătoria este pasiunea membrilor companie, iar curiozitatea i-a condus în mod repetat la 

viile care merită recomandate clienților. De aici a apărut ideea creării unui magazin original, 

care este o afacere de familie și care oferă produse care sunt greu disponibile în magazinele 

de vin specializate. Căutăm vinuri speciale, iar pasiunea și curiozitatea îi motivează să 

cunoaștă podgorii interesante și rareori vizitate.  

 

ALTE DOMENII DE ACTIVITATE 

Hotel Wine & Spa este situat în pitorescul oraș istoric Niemcza. Tratamentele SPA și Vinul 

sunt principalele domenii întâlnite de clienții companiei. În restaurant și în fiecare cameră, 

puteți gusta vinurile (importate și de la vinăria Niemczanska), iar în zona SPA puteți profita 

de tratamente pe bază de vin. www.hotelniemcza.pl 

 

Vinăria Niemczanska a fost înființată în 2017. Plantările relativ tinere din 2018 au dat 

primele producții mici, iar din acest an a fost făcut primul vin Niemcza. Solaris, Riesling, 

Chardonnay, Muscaris, Palava, Pinot Gris, Cabernet Cortis, Cabernet Blanc și Pinot Noir. 

Plantările totale sunt de 3,5 ha .. www.winnicaniemczanska.pl 

 

Pagina web: www.tfe.pl 

Compani este interesată 

de cooperare cu vinăriile 

locale. 

12. P.W.JP Jadwiga 

Boinska/ Wineryards 

Wino SPOD SLEZY 

http://winospodslezy.pl/home/ 

 

Vinarie. 

 

Compani este interesată 

de cooperare cu vinăriile 

locale. 

13. Medacol SP.ZO.O. Medacol este o companie mică din Polonia de Sud-Vest (Czernica), care operează în sectorul 

cosmetic. Compania produce și vinde produse pe bază de colagen și pe bază de pește de 

mare. După câțiva ani de pregătire, cercetări și studii detaliate, compania a intrat pe piață cu 

seria Collagen +. Conținutul ridicat de colagen natural este obținut din pielea somonului 

norvegian, pește care trăiește în ape pure. Datorită biodisponibilității sale ridicate pentru 

piele, ajută organismul să reconstruiască colagenul natural, reduce ridurile și minimalizează 

efectele îmbătrânirii. 

 

În prezent, compania oferă 3 produse principale din seria colagen +: 

Compania intenționează 

să-și extindă acoperirea 

internațională și, de 

aceea, caută parteneri 

comerciali - atât 

distribuitori cât și 

reprezentanți comerciali. 

 

http://www.hotelniemcza.pl/
http://www.winnicaniemczanska.pl/
http://www.tfe.pl/
http://winospodslezy.pl/home/


                         

1) Colagen + cu acid hialuronic. Acidul hialuronic este unul dintre cele mai valoroase 

ingrediente hidratante prezente în mod natural în piele și epidermă. Colagenul companiei 

amestecat cu acid hialuronic umezeste perfect pielea. Cantitate: 30 sau 100 ml 

2) Colagen + cu colostru. Colostrul are mulți factori naturali care stimulează pielea să se 

regenereze automat și să combată simptomele îmbătrânirii. Cantitate: 30 sau 100 ml 

3) Colagen + cremă. Combinația de colagen pe bază de mare, alge marine, acid hialuronic și 

squalen, este perfectă pentru hidratarea tuturor tipurilor de piele, în special a pielii uscate și 

sensibile. Cantitate: 50 ml 

 

Compania garantează cea mai înaltă calitate a produselor. Toate materiile prime și celelalte 

componente utilizate în procesul de fabricație sunt de cea mai înaltă calitate și provin de la 

furnizori de încredere. Fiecare serie de produse este testată cu atenție în laboratoare 

acreditate. Produsele sunt fără parabeni, ftalani, uleiuri minerale, parrafinum liquidum, 

vaselină, lanolină, siliciu și formaldehidă. Se caracterizează prin conținut ridicat de 

ingrediente active (3% din colostru și 2,5% acid hialuronic). 

 

Medacol operează pe piață de câțiva ani și a stabilit unele relații de afaceri. Este prezentă mai 

ales pe piața poloneză, dar a încercat deja cooperarea și vânzările internaționale.  

 

Pagina web: http://www.medacol.pl 

14. Oil for Life Compania Oil For Life a fost creată din pasiunea pentru produsele cosmetice naturale. Firma 

oferă produse cosmetice inovatoare de înaltă calitate, la prețuri foarte accesibile. Toate 

produsele nu conțin culori artificiale sau conservanți. 

 

Oferta companiei include: 

• Măști Peel Off 

• Scrubs corporale 

• Uleiuri 

• Uleiuri cosmetice - presate la rece 

• Produse pentru îngrijirea corpului 

• Produse pentru îngrijirea părului 

• Produse de îngrijire a feței 

 

Oil For Life caută 

potențiali distribuitori și 

parteneri în Moldova, 

precum și furnizori. 

http://www.medacol.pl/


                         

Pagina web: http://oilforlife.pl 

15. Gospodarstwo Rolne 

Nestor Koscianski 

Vinarie. 

 

Compania este 

interesată de cooperarea 

cu vinăriile locale. 

 

http://oilforlife.pl/

