
COMUNICAT INFORMATIV 

Agenția Proprietății Publice anunță desfășurarea licitațiilor cu strigare pe piața reglementată (Bursa de Valori),                                                                                                           

în perioada 17 - 21 august 2020, pentru privatizarea acțiunilor proprietate publică de stat  din următoarele  societăți pe acțiuni,  în loturi unice 

nr. 

d/o 

Numărul de 

înregistrare în 

Registrul de  Stat  

al Valorilor 

Mobiliare (ISIN) 

IDNO 

Denumirea                  

bunului proprietate                           

de stat supus privatizării, 

adresa 

Genul                                                             

de activitate 

Capitalul 

social,           

lei 

Prețul 

nominal 

al unei 

acțiuni,     

lei 

Prețul 

inițial de 

vânzare al 

unei 

acțiuni,   

lei 

Numărul   

total de 

acțiuni 

proprietate  

de stat, 

unități 

Cota parte 

a statului 

în 

capitalul 

social,               

% 

Numărul       

de acțiuni 

proprietate 

de stat puse 

în vânzare, 

unități 

Cota parte 

a statului în 

capitalul 

social pusă 

în vânzare,  

% 

1 MD14ORHD1008 1003606010892 
S.A. "Drumuri-Orhei", 

or.Orhei,str.Călăraşilor,6 

repararea şi 

întreținerea 

drumurilor auto 
41.054.730 10,00 10,50 4.079.819 99,375 4.079.819 99,375 

2 MD14SORD1005 1003607003279 
S.A. "Drumuri-Soroca", 
or. Soroca,str. F.Budde, 27 

repararea şi 

întreținerea 

drumurilor auto 
33.610.840 10,00 12,50 3.339.468 99,357 3.339.468 99,357 

3 MD14CRID1001 1003600095963 
S.A. "Drumuri-

Criuleni", 

or.Criuleni,str.Stepelor,5 

repararea şi 

întreținerea 

drumurilor auto 
42.389.960 10,00 13,40 4.202.669 99,143 4.202.669 99,143 

4 MD14CAHD1001 1003603151541 
S.A. "Drumuri-Cahul",  

or. Cahul, str.M.Viteazul,25 

repararea şi 

întreținerea 

drumurilor auto 
24.101.100 10,00 16,60 2.382.336 98,848 2.382.336 98,848 

5 MD14RIFA1001 10026022000519 

S.A. "Institutul de             

cercetări științifice                        

„Rif-Acvaaparat", 

mun. Bălți, str.Decebal,9 

cercetări în 

domeniul 

construcției de 

aparate marine 

1.920.695 5,00 57,28 356.896 92,908 356.896 92,908 

6 

MD14METF1009 1002600025822 

S.A. pentru 

achiziționarea, 

prelucrarea și livrarea 

metalelor feroase și 

neferoase 

„METALFEROS”  

mun. Chișinău, Zona 

industrială Vatra, str. 

Feroviarilor, nr.1/3 

colectarea, 

păstrarea, 

prelucrarea, 

comercializarea, 

exportul resturilor 

și deșeurilor de 

metale feroase și 

neferoase 

3.590.420 10,00 3.230,00 281.065 78,282 281.065 78,282 

 

Valorile mobiliare proprietate publică se expun la privatizare în corespundere cu prevederile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice, Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, Hotărârii Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de 

realizare a Legii nr.121/2007, Regulamentului  privind vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.145/2008, Regulilor pieței reglementate, aprobate prin Hotărârea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015.  

Vânzarea-cumpărarea  acțiunilor proprietate publică se efectuează prin intermediul societăților de investiții (brokerilor). 

Informații suplimentare pot fi solicitate la Agenția Proprietății Publice, Comisia Națională a Pieței Financiare, S.A. "Bursa de Valori a 

Moldovei”.  Începutul licitațiilor - ora 10-00 (zilnic). În perioada  17 iulie - 21 august 2020, doritorii pot lua cunoștință de materialele 

din dosarele bunurilor expuse la vânzare în  incinta Agenției Proprietății Publice, camera de date  (bir.345). 

Contacte: 

Agenția Proprietății Publice, mun. Chișinău, Piața Marii 

Adunări Naţionale,1, tel. 022-23-80-89,  022-23-45-89. 

Comisia Națională a Pieței Financiare, mun. Chișinău, 

bd Ștefan cel Mare şi Sfânt,77,  tel. 022-859-460. 

S.A. "Bursa de Valori a Moldovei",                                                            

mun. Chișinău, str. Maria Cibotari, 16, tel. 022-277-636. 

 


