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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 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 5 412 8 850,00           0.08
2 COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U SA MD14AUBI1000 10 3 1777 10 662,00         0.26
3 DRUMURI-B L I SA MD14DRMB1006 10 5 1248              9 984,00   0,06
4 Grawe Carat Asigur ri SA MD14GRAW1002 1000 1 1 4 000,00           0,00
5 ICAM MD14CIMA1009 5 1 2643            11 893,50   0,08
6 Farmacia Ialoveni MD14LOVE1005 1 2 596                 596,00   0,29
7 BUCURIA SA MD14BUCU1002 10 1 1094227 24 474 000,00  66,46
8 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 5 536 11 600,00         0.11
9 AGROINDMA  SA MD14AIND1007 20 1 62 1 240,00           0.06

10 COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U SA MD14AUBI1000 10 2 481 2 500,00           0.07
11 IMTEHCOM MD14IMTE1006 10 1 24                 1 200,00   1,2
12 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 4 504 10 700,00         0.10
13 MANVIN SA MD14ANVI1005 10 7 318933 1 594 665,00    52.80
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1 SA DRUMURI-B L I MD14DRMB1006 10 1 389,00              3 890,00   0,02
2 AGAT SA MD14AGAT1006 10 2 83 830,00              0,00
3 BUCURIA SA MD14BUCU1002 10 2 162 1 620,00           0,01
4 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 1 132 5 016,00           0.03
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1 GALACT MD14GALC1002 10 2 82 8200,00 1,49
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1 BICON SA MD14BCON1009 10 1 7349 73490,00 5,32
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AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE  
A CONSTATAT LACUNE ŞI OMISIUNI ÎN PROIECTUL 
ARENA CHIŞINĂU
Agenţia Proprietăţii Publice (APP) a prezentat joi, în cadrul 
unei conferinţe de presă, lacune şi omisiuni constate în 
proiectul Arena Chişinău.

Potrivit agenţiei INFOTAG, directorul APP, Eugeniu Moraru, a 
spus că, începând de astăzi, Agenţia începe o serie de acţiuni, al 
căror scop este de a informa cetăţenii Republicii Moldova despre 
ce înseamnă proprietatea statului, în ce condiţie este aceasta şi 
cum este gestionată.

La conferinţa de presă au fost prezentate informaţii detaliate 
despre proiectul de construcţie a arenei sportive moderne în apro-
piere de Chişinău. Directorul APP a amintit că, conform bugetului 
proiectului, această construcţie, care va fi amplasată pe o supra-
faţă de 10 hectare, este estimată la 43 mil. euro.

Fosta guvernare a oferit companiei care construieşte arena 69 
de hectare de teren. Dintre acestea, 59 de hectare servesc ca un 
fel de garanţie precum că statul va plăti companiei de construcţii 
mijloacele specificate în contract. În cazul în care statul îşi încalcă 
angajamentele, compania obţine dreptul de a dispune de teren.

Participanţii la conferinţa de presă au identificat o serie de omisi-
uni care nu au fost luate în calcul în proiect. De exemplu, până în 
prezent, nicio instituţie publică nu deţine informaţii despre structu-
ra Arenei şi nici despre cine va gestiona acest proces. Nu au fost 
rezolvate problemele legate de conectarea Arenei la canalizare, 
apă, gaz, electricitate.

S-a constatat că multe lucrări nu au fost incluse în devizul de 
cheltuieli, motiv pentru care trebuie făcute devize suplimentare. 
Aceasta se referă la lucrările ce urmează a fi efectuate de operato-
rii de piaţă – “Union Fenosa”, “Apă Canal”, “Chişinău Gaz” şi alţii. 
De exemplu, proiectul de creare a magistralei pentru conectarea 
obiectului la energia electrică este estimat la 2,3 mil. lei.

Atât compania de construcţie, cât şi clientul obiectului, “Arena” 
SRL, nu au proiectul şi documentaţia tehnică pentru construcţia 
căilor de acces al transportului public la arena sportivă. Soluţio-
narea acestor şi altor probleme se bazează pe înstrăinarea a 19 
loturi de teren aflate în proprietate privată. Opt terenuri urmează a 

fi înstrăinate în curând. Dar această procedură necesită şi bani, şi 
timp, deoarece totul trebuie coordonat, inclusiv preţul de procurare 
a acestor terenuri.

S-a mai constatat că “Arena” SRL, care trebuie să gestioneze 
obiectul, nu are nici buget şi nici personalul necesar.

Directorul APP a spus că în prezent se discută diferite scenarii 
de exploatare a Arenei, care va fi transmisă în curând în proprie-
tatea Agenţiei.

Agenţia a lansat un apel către agenţii economici să vină cu su-
gestii şi idei privind valorificarea terenului de 69 de hectare din 
jurul Arenei Chişinău, inclusiv deschiderea unui centru de afaceri, 
a unui cinematograf, a întreprinderilor comerciale pe teritoriu, care 
ar putea aduce venituri suplimentare. Proiectul arenei sportive nu 
prevede nimic în acest sens.

APS a anunţat că compania “Arena” are un director nou – Edu-
ard Calancea.
LA PARLAMENT AU fOST PREzENTATE 
RAPOARTELE PRELIMINARE PRIvINd 
CONCESIONAREA AIC ŞI PRIvATIzAREA  
AIR MOLdOvA
Comisia de anchetă pentru analiza modului de organizare şi 
desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice 
(2013- 2019) s-a convocat în şedinţă marţi, 17 septembrie, 
pentru a audia rapoartele preliminare privind legalitatea 
concesionării Aeroportului Internaţional Chişinău (AIC) 
şi legalitatea privatizării Companiei aeriene Air Moldova, 
informează MOLdPRES.

Rapoartele conţin informaţii preliminare privind eventuale nere-
guli constatate în procesul de concesionare a Aeroportului şi pri-
vatizare a Air Moldova. Acestea au fost scoase la iveală în urma 
examinării mai multor documente prezentate comisiei de anchetă 
şi audierii mai multor persoane.

Preşedintele comisiei de anchetă, Igor Munteanu a declarat că 
„există indicii clare asupra unor vicieri a contractelor şi a procedu-
rilor care au fost urmate în cazul concesionării Aeroportului Inter-
naţional Chişinău şi în cazul privatizării Air Moldova”.

Potrivit raportorilor, după privatizare, datoriile companiei Air Mol-
dova nu au fost achitate, iar scopul privatizării nu a fost atins. În 

ceea ce priveşte AIC, raportorii au declarat că au fost identificate 
câteva motive de reziliere a contractului de concesiune.

Cele două rapoarte preliminare vor permite ulterior prezentarea 
raportului final al comisiei de anchetă în plenul parlamentului pe 
aceste două cazuri de rezonanţă.

Compania Air Moldova a fost privatizată în toamna anului trecut, 
iar Aeroportul Internaţional Chişinău a fost dat în concesiune în 
2013 pentru o perioadă de 49 de ani.
PREŞEdINTA PARLAMENTULUI, zINAIdA 
GRECEANÎI, A vIzITAT CENTRUL EXPOzIŢIONAL  
AL COMPANIEI “HUAWEI” dIN BEIJING
delegaţia parlamentară, condusă de speakerul zinaida 
Greceanîi, a întreprins joi, în ultima zi a vizitei în China, o 
vizită la Centrul expoziţional al companiei “Huawei” din 
oraşul Beijing.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la surse din cadrul Parla-
mentului, în cadrul turului expoziţional, delegaţiei din Republica 
Moldova i-au fost prezentate noi modele de tehnologii inteligente, 
soluţii tehnologice avansate pentru utilizare casnică, de diagnos-
ticare medicală, de control operaţional al localităţilor, dispozitive 
şi echipament de urgenţă, precum şi tehnologii avansate pentru 
domeniul educaţional etc.

Delegaţia a fost salutată de vicepreşedintele “Huawei”, Frank 
Ren, care a menţionat că compania, prezentă şi pe piaţa din Re-
publica Moldova, va continua să investească şi să contribuie la 
îmbunătăţirea reţelelor informaţionale, precum şi va ajuta RM în 
transformarea digitalizării sectorului IT.

Activitatea “Huawei” în Moldova a fost prezentată de conducerea 
reprezentanţei companiei în republică – directorul de ţară Zhang 
Fan şi vicedirectorul Andrei Slesari, care au vorbit despre proiec-
tele realizate şi cele aflate în proces de implementare.

În context, Zinaida Greceanîi a menţionat că atragerea de noi 
proiecte investiţionale, inclusiv în domeniul IT, este o prioritate 
pentru Republica Moldova.

“Suntem impresionaţi de cele văzute aici şi ne dorim ca compa-
nia “Huawei” să dezvolte relaţii de colaborare şi schimb de bune 
practici cu studenţii, instituţiile de învăţământ şi companiile din Re-
publica Moldova”, a declarat preşedintele Parlamentului.
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