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Anexa nr.1  

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  

informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare 

 

 

 

  Raportul anual al entităţii de interes public S.A. „Franzeluţa” 

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 şi art.121 din Legea nr.171/ 2012, 

Secţiunea 2 şi Secţiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului) 

 

I. Date generale privind entitatea de interes public.  

1. Perioada de raportare: 2020.  

2. Denumirea completă a entităţii de interes public: Combinatul de panificaţie din Chişinău 

„Franzeluţa” S.A.  

3. Entitatea de interes public reprezintă: un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 

4. Sediul: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, MD 2032; 

 _  nr.de telefon/fax: 022-853-400, fax: +373 22 52-81-23; 

 _   pagina web oficială: www.franzeluta.info 

 _   e-mail: anticamera@franzeluta.md 

5. Numărul şi data înregistrării la organul înregistrării de stat: 1002600004030 din 12.09.1995; 

6. Activitatea principală (conform CAEM): 

• Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; 

• Fabricarea biscuiţilor și pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; 

• Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare; 

• Comerţul cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine 

specializate. 

7. Capitalul social al entităţii de interes public la ultima zi a perioadei de raportare: 37 450 040 lei. 

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent: 3 633 346 unităţi. 

Tipul şi clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici,  cu indicarea valorii nominale (fixate) şi a 

codului ISIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiuni plasate 

(unităţi) 

 

Valoarea 

nominală a 

unei 

acţiuni 

(lei) 

Codul ISIN Total Acţiuni 

publice 

 

 

Acţiuni ordinare 

-MD14FRAN1004 

 

 

 

1 779 826 

 

 

 

 

 

 

 

               

   - 983 203 (APP) 

- 24 154 (Primăria mun. Chişinău) 

  

   

 

 

 

20 

 

Acţiuni preferenţiale. 

Clasa I 

- MD24FRAN1002 

 

1 000 000 

 

 

               1 000 000 

   (Primăria mun. Chişinău) 

 

 

1 

 

Acţiuni 

preferenţiale. Clasa II 

-MD24FRAN2000 

 

 

853 520 

 

 

                 --------- 
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9. Informaţia privind numărul acţionarilor  la  ultima zi a perioadei de raportare: 1564.  

10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de 

acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţiunile transmise  în custodie, şi beneficiarii efectivi, cu 

specificarea numărului şi cotei acţiunilor deţinute:  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea, numele/prenumele 

acţionarilor care deţin cel puţin 

5% din numărul total de acţiuni cu 

drept de vot plasate 

Numărul de acţiuni cu drept 

de vot 

Cota deţinută din numărul total de 

acţiuni cu drept de vot ale 

emitentului (%) 

Ordinare Preferenţiale Ordinare Preferenţiale 

 Agenţia Proprietăţii Publice 983 203 ---- 55,2% ---- 

 

11. Informaţia privind entitatea care asigură ţinerea registrului acţionarilor: 

 Denumirea completă: „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A.;  

 Sediul: mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 57/1, MD 2005; 

 Nr. telefon/fax: 022-99 -93 -58, 022-99 -98 -71;  
 Nr. înregistrării de stat: 1018600015640. 

 Numele, prenumele conducătorului: Alexandru Savva; 

Data şi numărul contractului: Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nr.234  

din  03.10.2016; 

12. Lista persoanelor care acţionează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, 

în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al 

entităţii, separat pe categorii şi subcategorii de persoane, în succesiunea şi astfel precum sunt structurate 

în  Formularul nr.1 din Regulament (fără coloanele 2 şi 3), cu concretizarea  criteriului de afiliere a 

entităţii cu aceste persoane (ex:. Preşedinte/membru al Consiliului; soţ/frate/soră/alte rude  ale 

persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului; deţinerea controlului a ___% din 

acţiunile/participaţiunile societăţii comerciale (de specificat mărimea concretă) este controlată în limita a 

__% din acţiunile cu drept de vot emise (de specificat mărimea concretă), etc. 

 
Nr. 

d/o  

 

 

 

Numele, prenumele 

persoanei fizice (PF) / 
denumirea  completă a 

persoanei juridice(PJ) 

Numărul  de acţiuni Cota parte a 

acţiunilor în numărul 

total de acţiuni cu 

drept de vot emise % 

Criteriul de afiliere 

A B 1 2 3 4 

 I. Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului:   

   a) Membrii Consiliului   

1 1 Mihail Machidon - - Preşedinte al Consiliului 
 

2 2 Lilian Cristiuc - - Vice preşedinte al 

Consiliului 

3 3 Iuri Pașinschi - - Membru al Consiliului 

4 4 Cristina Ceban - - Membru al Consiliului 

5 5 Alina Boțoc - - Membru al Consiliului 

6 6 Andrei Jitari - - Membru al Consiliului 

7 7 Irina Şişian 703 0,04 Membru al Consiliului 

  b) Membrii organului executiv   

 

8 

 

1 
 

Boris Andros 

 

595 

 

0,03 

 

Director general 

9 2 Lilian Zaporojan 1566 0,05 Director comercial 

10 3 Tudor Stavinschi - - Director tehnic 
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  c) Membrii Comisiei de cenzori   

11 1 Anastasia Palețchi - - Preşedintele Comisiei 

de Cenzori 

12 2 Nelli Ermurachi - - Membrul Comisiei de 

Cenzori 

13 3 Viorica Cojuhari - - Membrul Comisiei de 

Cenzori 

14 4 Dmitrii Nițuleac - - Membrul Comisiei de 

Cenzori 

15 5 Viorica Bejan - - Membrul Comisiei de 

Cenzori 

  d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, contabilul-şef 

etc. 

16 1  

Maria Cara 

- - Reprezentantul 

statului 

17 

 

2 Rodica Dumitraşcu - - Contabil-şef 

 II. Persoanele care acţionează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secţiunea I din 

prezentul Formular 

 1.  Persoanele care exercită controlul asupra emitentului   

 a) Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu  persoanele afiliate lor, deţin  sau controlează 

cel puţin 20% din capitalul  social al emitentului sau, în funcţie de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept 

semnificativă, potrivit legislaţiei speciale   
18 1 Agenţia Proprietăţii Publice 983 203  52,5% Acţionar 

 b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acţionând pe bază de mandat, contract sau act 

administrativ – nu sunt. 

19 1 - - - - 

  2.  Persoane care se află sub  controlul emitentului sau sub controlul societăţii –mamă 

 a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deţinerii a cel puţin unei cote 

semnificative  (20%) în  capitalul acesteia   ori în numele şi/sau din contul căreia societatea acţionează pe bază 

de mandat, contract sau act administrativ  

20 1 S.A. Uzina mecanică din 

Leova 

109 500 33,0% Acţionar 

 b)  Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terţe persoane (societăţile-

fiice ale aceleiaşi societăţi-mamă)-nu sunt. 

 1 - - - - 

 3.  Persoanele  care acţionează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în 
    Secţiunea I şi Secţiunea II, pct.1 din prezentul Formular. 

 a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relaţiilor de rudenie (soţii, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi 

ale persoanei fizice afiliate emitentului, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi), precum şi în virtutea existenţei unui 

interes comun, direct şi asociat într-o participaţie (deţinerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a 

cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale) 

 1 - - - - 

 b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu  persoanele 

sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea (i)  deţinerii a cel puţin 

unei cote de 20% în  capitalul social al acestora   ori  (ii) a calităţii lor  de membru în organele de conducere ale 

respectivei persoane juridice 

 1 - - - - 

 4.  Alte persoane  care acţionează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus- nu sunt. 

 1 - - - - 
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13. Statutul entităţii de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de 

stat): 

Redacţie nouă, înregistrat la data de 07.09.2020; 

 

14. Informaţia privind dezvăluirea publică a raportului anual al entităţii, cu indicarea surselor şi datei 

unde/când  acesta a fost dezvăluit public: 

Publicat la data de 26.05.2021 pe pagina web oficială (www.franzeluta.info); 

Publicat la data de 26.05.2021 în „Capital Market”. 

 

15. Entitatea de audit:  

Denumirea completă a entităţii de audit: Organizaţia de audit „LRI Estim” SRL 

Sediul: mun. Chişinău, str. Ceucari, 5/2, bir.11; 

Numărul de telefon: 069143083; 

Numele, prenumele administratorului: Raisa Spînu; 

Data şi numărul contractului de audit: contract nr.248/1 din 09.09.2020; 

Numărul şi data eliberării Certificatului de înregistrare a entităţii de audit în Registrul public al entităţilor 

de audit: nr. 1902005 

Numărul şi data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor: 

Licenţa Seria A MMII nr.051656, eliberată la 16.05.2006, valabilă până la 15.05.2021. 

Auditor Spinu Raisa, numarul individual al auditorului 0802046, Certificat al auditorului AG nr. 000046 

din 08.02.2008 si APFN nr. 0000018 din 12.03.2011. 

 

16.  Date anuale privind tranzacţiile efectuate de către emitent  cu propriile sale acţiuni. 

Nu au avut loc. 

 

17.  Semnături 

Membru Consiliului     /semnat/         Irina Șișian 

  

Director general           /semnat/         Boris Andros                                      

 

Contabil-şef                  /semnat/         Rodica Dumitraşcu 


