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Banca Comerciala Romana 
Chişinău S.A.

Aduce la cunoştinţă, că Raportul semestrial 
al BCR Chişinău S.A. este publicat prin in-
termediul Mecanismului oficial de stocare a 
informaţiilor si plasat pe pagina web a Băncii 
https://www.bcr.md/ in conformitate cu preve-
derile Legii 171 din 11.07.2012 privind piaţa 
de capital.

S.A. “Agromontaj-Straşeni”
Rectificare la anunţul S.A. Agromon-
taj-Straşeni publicat în nr. 31 (805) 

din 07 august 2019, pag. 12.

Se va citi corect:
Data petrecerii adunării – 12.04.2018

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a unei 
valori mobiliare, 

lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total 
de VM 

tranzac ionate, 
un. 

Volumul total 
al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM 
în num rul 

total al 
alcestora in 

circula ie, %

1 COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U SA MD14AUBI1000 10 2 314 1 575,00 0,05
2 COMBINATUL AUTO NR.7 CHI IN U SA MD14CAUT1006 15 1 240 3 600,00 0.33
3 COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U SA MD14AUBI1000 10 1 427 2 140,00 0.06
4 AGROINDPROIECT SA MD14IECT1008 10 1 60 6 000,00 0.07

Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a unei 
valori mobiliare, 

lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total 
de VM 

tranzac ionate, 
un. 

Volumul total 
al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM 
în num rul 

total al 
alcestora in 

circula ie, %

1 GARANT-AUTO SA MD14GARN1003 7 1 161 1 127,00 0,20
2 INTERPARES PRIM SA MD14ASIP1008 1 1 539 539,00    0,00
3 SA MOLDOVA-AGROINDBANK BC MD14AGIB1008 200 2 4 800,00    0,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a unei 
valori mobiliare, 

lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total 
de VM 

tranzac ionate, 
un. 

Volumul total 
al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM 
în num rul 

total al 
alcestora in 

circula ie, %

1 SA ”NIUTAMS-CERAMICA” MD14NUCA1002 34 2 1449 49266,00 5,58

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a unei 
valori mobiliare, 

lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total 
de VM 

tranzac ionate, 
un. 

Volumul total 
al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM 
în num rul 

total al 
alcestora in 

circula ie, %

1 USBA SA MD14USBA1008 2 312 18175 ######## 0,84

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a unei 
valori mobiliare, 

lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total 
de VM 

tranzac ionate, 
un. 

Volumul total 
al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM 
în num rul 

total al 
alcestora in 

circula ie, %

1 SA ”NIUTAMS-CERAMICA” MD14NUCA1002 34 2 1444 49096,00 5,56

Tipul tranzac iei: Dona ie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între persoane 
care nu sînt rude

Tipul tranzac iei: Retragerea obligatorie în condi iile art.30 din Legea privind pia a de capital

Tipul tranzac iei:  Dona ie între persoanele care sînt so i, rude sau afini pîn  la gradul II inclusiv

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 
12.08.2019 - 17.08.2019

Tipul tranzac iei: Vînzare-Cump rare

Tipul tranzac iei:  Mo tenire

UCRAINA A SEMNAT UN 
CONTRACT CU R. MOLDOVA 
PENTRU MODERNIZAREA 
STAŢIILOR DE DISTRIBUIRE A 
GAZELOR NATURALE
Ucraina a semnat un contract cu R. Moldova 
pentru modernizarea staţiilor de distribuire 
a gazelor, astfel încât să efectueze importuri 
din România, pe fondul riscului întreruperii 
alimentării de către Rusia.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la un 
comunicat de presă al companiei Ukrtransgaz, 
principalul obiectiv al cooperării este diversifica-
rea reţelelor de alimentare a Ucrainei în cadrul 
acţiunilor de pregătire pentru perioada de toam-
nă-iarnă 2019/ 2020

Potrivit comunicatului citat, companiile Ukr-
transgaz şi Moldovagaz au stabilit soluţiile tehni-
ce necesare pentru crearea de noi capacităţi de 
import în baza sistemului de gazoducte transbal-
canic, pe direcţia sud-nord

“Este de aşteptat ca până la 1 ianuarie 2020 
să fie realizată o capacitate constantă pentru 
importuri din România de 1,5 miliarde de metri 
cubi pe an, indiferent de volumul fluxului tranzi-
tului de gaz rus pe teritoriul Ucrainei”, precizează 
Ukrtransgaz, subliniind că gazele vor fi importate 
prin conductele Razdelnaia-Ismail şi Şebelinka-
Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail.

Staţiile de distribuire a gazului din Grebeniki 
(Ucraina) şi Căuşeni (R. Moldova) vor fi moderni-
zate şi vor permite schimbarea direcţiei fluxului.

“Pentru Ucraina şi R. Moldova, acest proiect 
are o importanţă strategică”, se arată într-un co-
municat al companiei de stat din Ucraina.

MINISTRUL ECONOMIEI OPTEAZă 
PENTRU RENEGOCIEREA 
CONTRACTULUI DE 
CONCESIONARE A AEROPORTULUI 
INTERNAŢIONAL ChIşINăU
Contractul de concesionare a Aeroportului 
Internaţional Chişinău (AIC) ar putea fi 
renegociat. Despre aceasta a anunţat 
marţi, 20 august, ministrul Economiei şi 
Infrastructurii, Vadim Brînzan, după ce ieri, 
compania care deţine prin contract dreptul 
de concesiune pentru AIC a fost vândută 
unui alt proprietar, transmite MOLDPRES.

Brînzan a comunicat că va solicita includerea 
pe agenda Consiliului Suprem de Securitate a 
subiectului legat de schimbarea proprietarilor 
companiei „Avia Invest”. „Această tranzacţie 
poate fi un punct de pornire pentru ca instituţi-
ile statului să se aşeze la masa de discuţii cu 
noul proprietar şi să înţeleagă care sunt inten-
ţiile şi planurile investitorului, încercând să re-
negocieze contractul de concesionare pentru a 

balansa condiţiile în interesul cetăţeanului şi a 
face curăţenie în aeroport”, a menţionat sursa 
citată.

Potrivit lui Brînzan, printre prevederile con-
tractuale care ar putea fi renegociate se numără 
valoarea investiţiilor în aerogară, executate de 
concesionar, şi cota ce-i revine statului din taxa 
de dezvoltare achitată de fiecare pasager.

„Contactul este unul complex. Acesta constă 
din câteva sute de pagini şi câteva sute de anexe. 
Conform contractului, concesionarul are dreptul 
să taxeze fiecare pasager cu 9 euro, aceasta 
fiind taxa de dezvoltare. La un flux de 3 mln de 
pasageri se acumulează o sumă de 27 mln de 
euro anual. O parte din această sumă ajunge 
la Autoritatea Aeronautică Civilă, şi anume 1,75 
euro. Putem să încercăm să renegociem aceas-
tă sumă, s-o mărim de exemplu, astfel încât o 
parte mai mare din cei 9 euro să revină statului. 
Alte subiecte care am putea să le renegociem ar 
fi investiţiile pe care investitorul urmează să le 
efectueze în modernizarea acestui aeroport”, a 
punctat Brînzan.

Ministrul a spus că nu cunoaşte valoarea tran-
zacţiei din 19 august curent, atunci când o com-
panie a procurat 95 la sută din acţiunile compa-
niei „Avia Invest”. Potrivit lui, vânzarea a avut loc 
în condiţiile în care statul nu deţine nicio pârghie 
legală de a se implica sau de a bloca astfel de 
tranzacţii. În acest context, ministrul a spus că 

responsabilii pregătesc un proiect de lege care 
ar crea un mecanism de blocare a unor aseme-
nea acţiuni şi de a le suspenda.

Pe 19 august curent, compania „NR Invest-
ments Ltd” a anunţat că a achiziţionat 95 la sută 
din acţiunile companiei „Avia Invest”, care deţine 
prin contract dreptul de concesiune pentru AIC.

Aeroportul a fost dat în concesiune în anul 
2013 pentru o perioadă de 49 de ani.
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