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1 SA BETON ARMAT MD14BETA1007 25 1 176 1 760,00 0,12
2 SAVISTERNICENI MD14VIST1009 10 2 1 000 10 000,00 5,55
3 SA VIITORUL-MAGAZIN 3/19 MD14VIIT1001 1 1 345 345,00 0,60
4 SA ROMARTA MD14RMRT1000 25 1 137 78 090,00 17,13
5 SA MANVIN MD14ANVI1005 10 5 3 076 3 076,00 0,51
6 SA Dacia-LV MD14DACA1008 15 1 1 105 44 200,00 0,15
7 SA Incomlac MD14COML1008 50 1 529 52 900,00 0,11
8 SA JLC MD14JLCI1001 56 1 87 8 700,00 0,02
9 SA RENET MD14RENE1001 f r 2 3 696 3 696,00 4,23
10 SA Uzina Mecanic  Leova MD14UMEC1009 10 7 169 078 591 773,00 50,95
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1 SA MANVIN MD14ANVI1005 10 1 340 3400,00 0,06
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1 SA RENET MD14RENE1001 f r  V/N 9 14443 1622907,00 16,54
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1 SA Parcul de Autobuze din B l i MD14PAUT1001 11 1 2010110 26010823,40 96,45
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1 SA CORPORA IA DE FINAN ARE RURAL MD14RURA1001 75 9 1006 301800,00 1,70
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Moldova se confruntă cu al doilea 
val de infecţie cu COVID-19, dar, 
în pofida acestui fapt, activitatea 
economică în ţară nu va limitată
Declaraţia a fost făcută de către prim-ministrul R. 
Moldova după şedinţa tradiţională de luni a conducerii 
de vârf a ţării.

Totodată, şeful Executivului şi-a exprimat îngrijorarea în legătură 
cu creşterea semnificativă a numărului de persoane infectate cu 
COVID-19 atât la nivel global, cât şi în R. Moldova.

El a menţionat că săptămâna trecută a fost consemnat un anti-
record absolut în Moldova, iar săptămâna aceasta se poate înre-
gistra un nou anti-record – 500-600 de cazuri de infecţie zilnic.

Potrivit premierului, o situaţie similară se înregistrează în regi-
unea apropiată ţării noastre, în mai multe state europene şi din 
CSI. „Problema este globală, explicaţia se află la suprafaţă. Noi, 
ca şi alte ţări, a trebuit să ridicăm restricţiile şi să reluăm activita-
tea economică, oamenii au început să interacţioneze mai activ. A 
apărut un mediu convenabil pentru răspândirea COVID-19. Dar 
noi, în Moldova, suntem acum într-o situaţie în care nu putem apli-
ca mecanismul folosit în martie. Nu putem folosi mecanisme de 
urgenţă, să facem oamenii să stea din nou acasă şi să blocăm 
din nou activitatea economică a companiilor, deoarece nu avem 
resurse şi rezerve. Dacă blocăm economia, atunci va apărea o 
altă criză – autorităţile nu vor putea plăti salariile şi pensiile. Pentru 
ca oamenii să supravieţuiască, este imposibil de blocat din nou 
activitatea economică, dar persoanele trebuie să respecte cerinţe-
le sanitar-epidemiologice stricte, să fie mai responsabile şi să se 
protejeze”, a spus şeful Cabinetului de miniştri.

El a amintit că sistemului de sănătate îi va fi foarte greu să asi-
gure îngrijirea unui număr în creştere de persoane infectate cu 
COVID-19, astfel încât cetăţenii ar trebui să aibă grijă de ei înşişi. 
Premierul a spus că săptămâna aceasta, în spitalele din Chişinău 
vor fi pregătite încă 2000 de paturi.

Ion Chicu a mai spus că autorităţile competente vor monitori-
za cu stricteţe respectarea tuturor cerinţelor necesare de către 

agenţii economici, inclusiv din sectorul HoReCa, care îşi reiau 
activitatea. Pentru încălcarea normelor legale vor fi aplicate 
amenzi serioase sau activitatea agenţilor economici va fi sto-
pată.

Ion Chicu: Moldova a îndeplinit 
condiţiile pentru a primi 
a doua tranşă de asistenţă 
macrofinanciară din partea UE  
în valoare de 30 mil. euro
Despre aceasta premierul a declarat în cadrul 
briefingului de presă, organizat după şedinţa 
tradiţională de luni a conducerii de vârf a ţării.

El a amintit că, săptămâna trecută, parlamentarii au găsit un 
compromis şi au adoptat legea privind organizaţiile neguverna-
mentale, în lectură finală, iar aceasta a fost una dintre condiţiile 
pentru a primi a doua tranşă de asistenţă macrofinanciară din par-
tea Uniunii Europene.

Potrivit premierului, legea respectivă a fost adoptată cu mai mul-
te modificări pentru a reduce riscurile despre care şeful Cabinetu-
lui de miniştri a vorbit anterior.

Ion Chicu a menţionat că a auzit acuzaţiile din partea reprezen-
tanţilor opoziţiei de dreapta, potrivit cărora autorităţile nu înde-
plinesc condiţiile pentru a primi mijloacele financiare din partea 
Uniunii Europene şi solicitările lor către UE de a bloca finanţarea 
Moldovei.

„Ei continuă să blocheze finanţarea externă a ţării, ca şi în cazul 
împrumutului rusesc în valoare de 200 mil. euro, iar acum nu vor 
ca ţara să primească a doua tranşă de asistenţă macrofinanciară. 
Ei acţionează după principiul: cu cât în Moldova va fi mai rău, cu 
atât le va fi mai uşor să vină la putere”, a spus premierul.

Oficialul a reiterat că autorităţile Moldovei au îndeplinit toate con-
diţiile pentru a primi a doua tranşă de asistenţă macrofinanciară 
din partea UE în valoare de 30 mil. euro, iar acum aşteaptă o 
reacţie din partea UE şi acordarea banilor promişi.

Potrivit premierului, autorităţile au început, de asemenea, discu-
ţiile cu reprezentanţii UE privind acordarea unei noi asistenţe ma-
crofinanciare în valoare de 100 mil. euro şi speră, în această săp-
tămână, să ajungă la un compromis în privinţa condiţiilor alocării 
acesteia. “Totodată, sperăm deblocarea acestei asistenţe şi a altor 
asistenţe financiare, promise de către UE”, a spus Ion Chicu.

Ion Chicu: În trimestrul I al anului 
2020, PIB-ul Moldovei s-a dovedit 
a fi mai bun decât în trimestrul IV 
al anului 2019
În trimestrul I al anului 2020, PIB-ul Moldova s-a 
dovedit a fi mai bun decât în trimestrul IV al anului 
2019, în pofida faptului că, parţial, a fost afectat de 
criza cauzată de pandemia de coronavirus.

Despre aceasta prim-ministrul a declarat în cadrul conferinţei de 
presă, organizată după şedinţa tradiţională de luni a conducerii de 
vârf a ţării.

El a menţionat că datele preliminare privind dinamica PIB-ului 
R. Moldova, în trimestrul I al anului 2020, vor fi publicate de către 
Biroul Naţional de Statistică în după-amiaza zilei de luni.

Şeful Guvernului a amintit că, din 10 martie, din cauza pandemi-
ei de noul tip de coronavirus, frontierele au început să se închidă, 
activitatea economică să scadă, iar PIB-ul Moldovei din ianuarie-
martie a acestui an a fost deja parţial afectat de diferite restricţii 
instituite în întreaga lume.

„Dar chiar şi în această situaţie, datele privind PIB-ul R. Moldova 
în trimestrul I al anului 2020 vor fi mai bune decât în trimestrul IV 
al anului 2019”, a spus Ion Chicu.

Potrivit oficialului, economia moldovenească a recăpătat încre-
derea în politicile economice şi a încercat să se dezvolte în trimes-
trul I al anului 2020. „Situaţia din trimestrul II al anului 2020 o vom 
afla doar pe 15 septembrie. Aceasta este metodologia. Este deja 
evident că declinul economic pentru aprilie-iunie va fi semnifica-
tiv”, a declarat şeful Guvernului.
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