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1 SA Moldovagaz MD14MOLG1004 100 1 246 24600,00 0,00
2 SA Combinatul Auto nr.5 MD14OMBI1004 76 1 34 2584,00 0,30
3 SA ÎM Tirex-Petrol MD14OTIRP1008 6 1 493 2958,00 0,00
4 SA IMTEHCOM MD14IMTE1006 10 1 18 180,00 0,90
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1 SA Transelit MD14SELI1008 1000 1 149 149000,00 0,99
2 SA MOLDRECLAMA MD14RECL1005 10 1 31 310,00 0,20
3 SA SERVMEC MD14SEME1001 10 1 59969 230000,00 23,32
4 SA FERTILITATEA DIN STR ENI MD14TERF1004 10 2 698 3490,00 0,36
5 SA AUTORAPID MD14RAPI1009 10 1 482 4820,00 1,71
6 SA EDILITATE FDD MD14EDIL1005 10 1 300 3000,00 0,05
7 SA FABINDLAPTE  MD14FABL1004 20 2 33182 6000,00 11,75
8 SA Transreborn MD1001000048 10 1 2000 20000,00 100,00
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1 SA DAAC-VICTORIA MD14DAVI1007 1 34 11990 196636,00 0,61
2 SA DAAC HERMES MD14DACH1001 20 114 1313 937022,45 0,25
3 SA VIORICA-COSMETIC MD14VITM1005 11 539 81839 1312697,56 1,16
4 SA MIDGARD TERRA MD14MITE1006 38 800 7716 185184,00 1,53
5 SA MIDGARD TERRA MD14MITE1006 38 1200 10358 248592,00 2,05
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1 SA Întreprinderea de transport auto „Autocomtrans” MD14AUNS1004 7 1 3549 24843,00 0,87
2 SA Întreprinderea de transport auto „Autocomtrans” MD14AUNS1004 7 2 2455 17185,00 0,60
3 SA ZUBRE TI MD14ZUBR1000 1 2 3902 3902,00 0,66
4 SA Întreprinderea de transport auto „Autocomtrans” MD14AUNS1004 7 1 3383 23681,00 0,83
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1 AUTORAPID SA MD14RAPI1009 10 1 553 5530,00 1,96
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1 AGO-DACIA SA MD14AGOD1008 500 1 10 5000,00 0,70

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007 pentru modificarea i 
completarea Legii privind societ ile pe ac iuni

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

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

pentru data de 15.02.2021 - 19.02.2021

Tipul tranzac iei: Înstr inarea sau transmiterea ac iunilor de tezaur de c tre emitent

Serviciul Vamal a 
atenţionat asupra regulilor 
privind deţinerea maşinilor 
cu numere străine
Serviciul Vamal a solicitat deţinătorilor 
de mijloace de transport cu numere 
străine să respecte reglementările 
legale. Atenţionarea vine în contextul 
atestării tot mai frecvente a cazurilor 
de depăşire a perioadei de aflare 
pe teritoriul Republicii Moldova a 
autoturismelor introduse şi declarate 
prin acţiune, transmite MOLDPRES.

În conformitate cu prevederile Codului Va-
mal şi legislaţiei în vigoare, termenul de afla-
re pe teritoriul ţării a mijloacelor de transport 
declarate prin acţiune şi plasate sub regim 

vamal de admitere temporară nu poate de-
păşi 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni 
consecutive.

„Excepţie fac mijloacele de transport auto in-
troduse pe teritoriul vamal de către persoanele 
fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care de-
ţin permis de conducere emis în ţara în care au 
domiciliu, declarate prin acţiune. Acestea se pot 
afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe 
un termen de până la trei ani”, precizează Ser-
viciul Vamal.

Nerespectarea condiţiilor de derulare a regimu-
lui vamal de admitere temporară a mijloacelor de 
transport declarate prin acţiune se sancţionează 
cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţiona-
le, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport 
de pe teritoriul Republicii Moldova.

Mijloacele de transport auto pentru care a ex-
pirat termenul acordat sunt identificate şi aduse 
de către poliţie, poliţia de frontieră sau echipele 

mobile ale Serviciului Vamal către cel mai apro-
piat birou vamal sau post vamal de frontieră. 
Cheltuielile de escortare a mijlocului de transport 
auto sunt acoperite de către persoana fizică care 
a încălcat termenul de aflare a autoturismului pe 
teritoriul Republicii Moldova.

„Totodată, persoanele care nu au scos la timp 
din ţară mijloacele de transport declarate prin 
acţiune nu au dreptul să introducă pe teritoriul 
Republicii Moldova alte mijloace de transport”, 
indică Serviciul Vamal.

La Chişinău a fost lansată 
prima Centrală termică  
pe biomasă
Societatea pe Acţiuni „Termoelectrica” a 
inaugurat astăzi prima Centrală termică 
pe biomasă la Chişinău, fiind integrată 

în Sistemul de Alimentare Centralizată 
cu Energie Termică (SACET). Centrala a 
fost amplasată la Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
transmite MOLDPRES.

„Prestarea serviciilor calitative de termo-
ficare în municipiul Chişinău este o priori-
tate pentru „Termoelectrica” SA, care are 
scopul să fie mai prietenoasă şi aproape de 
consumator. Or, tocmai de aceea, pe lângă 
producerea tradiţională de agent termic, în-
treprinderea s-a angajat, pentru prima dată, 
să implementeze o alternativă în acest sens 
şi să deschidă o centrală pe biomasă din sur-
se regenerabile. Acesta este un fapt esenţial 
pentru securitatea energetică a ţării şi conso-
lidarea efortului pe termen lung în diminuarea 
efectelor nocive ale schimbărilor climatice”, a 
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