
Anexa nr.1  

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  

informaţiei de către emitenții de valori mobiliare 

 

Model-tip al raportului semestrial al entității de interes public 

 

I. Date generale privind entitatea de interes public.  

1. Perioada de raportare 01.01.2019- 30.06.2019.  

2. Denumirea completă a entității de interes public INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE SA „ELIRI”. 

3. Entitatea de interes public reprezintă: 

      un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail MD-2068, str. Miron Costin, nr. 5 mun.Chișinău, Republica Moldova; 

tel./fax  022 44 22 43; www.eliri.md , e-mail - marcel.varlan@eliri.md. 

5. Numărul și data înregistrarii la organul înregistrării de stat - Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600038293. 

     - Data înregistrării: 09.11.1995. 

6. Activitatea principală (conform CAEM)  Cercetare – dezvoltare in alte stiinte natural si inginerie (7211). 

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare  : 6 662 880 lei lei.  

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici,  cu indicarea 

valorii nominale (fixate) și a codului ISIN : 666 288 actiuni ordinare nominative, valorea nominala 10 lei, cod ISIN 

MD14ELIR1009. 

9. Informaţia privind numărul acţionarilor  la  ultima zi a perioadei de raportare 1237.  

10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, 

inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute . 

Nr. 

d/o 

Denumirea completă /N.P.P a 

acţionarului, codul fiscal 

 

Numărul de acţiuni cu drept de 

vot  deţinute, 

(unităţi) 

Cota în capitalul social al 

emitentului, % 

1. BV Fiduciar Invest C.F. S.A. 53629 8.049 

2 Cariera Saptebani S.A. 50081 7.516 

3 Pietris S.A. 416519 62.513 

 

11. Informaţia privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor: societatea de registru ”Depozitarul Central” S.A.; 

MD-2005, mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 143; Licența nr.0012 pentru activitatea de tinere a registrului; Iuliana Rotari; 

tel.022 809 800; contractul nr. 267 din 15.08.2014. 

12. -----.  

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de 

cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere  ale emitentului, precum și în lista  persoanelor cu  care acestea 

acționează în mod concertat în perioada raportată : 

 

 

Nr. Nume Prenume persoana 

fizica / denumirea completa 

persoana juridica 

Functia Data numirii/ 

alegerii in 

functia detinuta 

1 2 3 4 

Membrii Consiliului societatii 

1 Andriuta Tudor  Membru Consiliu 24.05.2019 

 Haidau Tatiana Membru Consiliu 24.05.2019 

 Gorea Vitalie Membru Consiliu 24.05.2019 

 Nastas Iurie Membru Consiliu 24.05.2019 

 Secureanu Veaceslav Membru Consiliu 24.05.2019 

Membrii organului executiv 

2 Varlan Marcel Director  20.12.2016 

Membrii comisiei de cenzori 

3 SRL „Brio Prim” Cenzor  24.05.2019 

Alte persoane cu functtii de raspundere 

4 Babus Galina  Contabil-sef 03.06.2009 

http://www.eliri.md/


Nr. Modificări în lista persoanelor cu funcții 

de răspundere  ale emitentului, precum și 

în lista  persoanelor cu  care acestea 

acționează în mod concertat în perioada 

raportată 

Funcţia deţinută / criteriu 

de afiliere 

Data numirii în 

funcţia deţinută 

Data 

eliberării 

din funcţia 

deţinută 

I. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului 

1 Membrii Consiliu    

 Secureanu Veaceslav Membru Consiliu 24.05.2019  

 Nastas Iurie  Membru Consiliu 24.05.2019  

 Gorea Vitalie  Membru Consiliu 24.05.2019  

 Balan Ghenadie  Membru Consiliu  11.05.2019 

2 Membrii organului executiv    

 --- --- --- --- 

3 Alte persoane cu functii de raspundere     

 --- --- --- --- 

     

II. Modificări în lista persoanelor care activează concertat cu persoanele cu funcții de răspundere  ale emitentului 

1) Persoanele afiliate persoanei cu funcție de răspundere  în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele şi afinii de gradul 

întâi şi doi ale persoanei cu funcție de răspundere a emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea 

existenței 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) 

 Secureanu Timofei  Tata Secureanu Veaceslav    

 Secureanu Nina  Mama Secureanu Veaceslav   

 Secureanu Mariana Sotia Secureanu Veaceslav   

 Secureanu Samira  Fiica Secureanu Veaceslav   

 Securanu Amina  Fiica Secureanu Veaceslav   

     

 Nastas Filimon Tata Nastas Iurie   

 Nastas Anastasia  Mama Nastas Iurie   

 Nastas Sergiu  Fiu Nastas Iurie   

 Varlan Ala  Sora Nastas Iurie   

 Nastas Daria  Fiica Nastas Iurie   

     

 Gorea Liliana  Sotia Gorea Vitalie    

 Gorea Diana Fiica Gorea Vitalie   

 Gorea Dominic  Fiu Gorea Vitalie   

 Gorea Valentina  Mama Gorea Vitalie   

 Gorea Oleg Frate Gorea Vitalie   

 Gorea Alexandru  Fiu Gorea Vitalie   

     

2) Persoanele juridice asupra cărora persoana cu funcție de răspundere a emitentului, individual sau în comun cu persoanele 

sale  afiliate (indicate la pct. 1)), exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puţin unei cote de 

20 % din capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane 
juridice 

 --- --- --- --- 

 

15. Statutul  entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat) : statut inregistrat în 

redacție nouă la 19 iunie 2015; modificari la statut (majorare capital social) 28.07.2015; modificari la statut (majorare capital 

social) 26.07.2016; modificari si completari la statut 23.06.2017; modificari si completari la statut 12.06.2018; modificari la statut 

(majorare capital social) 17.07.2018. Statutul a fost publicat pe site-ul societatii si mecanismul oficial de stocare a informatiilor 

MSI.  

 

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când  acesta 

a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, 

prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entități : 

raportului semestrial al entităţii de interes public va fi facut pe pagina web a societatii www.eliri.md, inclusiv prin MSI.  

 

 

II. Situațiile financiare semestriale  (prezentate Biroului Naţional de Statistică):  

 

 

http://www.eliri.md/


 
 

 

 

 

 

 



III. Entitatea de audit: SRL “Afex Service”, contract nr. 60 din 20.06.2019, Licenta nr. AMMII nr. 051440 din 25.04.2006, 

adresa mun. Chisinau, str. Bucuriei,nr. 6, of. 37. 

 

V. În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) -  raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care 

acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.  

Situatiile financiare anuale ale societatii nu au fost revizuite. 

 

V. Raportul semestrial al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.19 sbp.3) din Regulament. 

 
Raportul intermediar al 

conducerii Societăţii pe acţiuni 

Institutul de cercetări ştiinţifice „ELRI”S.A.  

a)dezvoltarea şi realizările institutului în anul 2019 : 
Institutul de cercetări ştiinţifice S.A. "ELIRI"  în anul 2019 a îndeplinit 7 lucrări de cercetări ştiinţifice şi de proiectare 

experimentală şi a prestat servicii, ale căror valoare totală a constituit 2 025,7 mii lei. 

        Direcţiile principale ale lucrărilor: 

1. Convertoare de măsurare a mărimilor neelectrice şi electrice. 

2. Aparate de control al mărimilor neelectrice. 

3. Divizoare și instalații de tensiune înaltă. 

4. Nanotehnologii 

Institutul şi-a continuat lucrările de elaborare a microconductoarelor cu proprietăţi fizice deosebite. S-au executat lucrări în ce 

priveşte confecţionarea şi livrarea  

1. Microconductori cu proprietăți speciale (SUA), 

2. Microconductori cu proprietăți speciale (Germania, 

3. Microconductori cu proprietăți speciale (England), 

4. Producție pe bază de microconductoare (Israel). 

b)riscurile principale şi incertitudinile legate de solvabilitaea beneficiarilor, cu care au fost încheiate contractele şi garanţia 

îndeplinii cererilor tehnice ale producţiei comandate. 

În scopul minimalizării riscurilor şi incertitudinilor se studiază solvabilitatea beneficiarilor şi se analizează rezultatele atinse de 

institut pentru prognozarea capacitatii de îndeplinire a comenzilor noi. 

  

c)informaţia referitoare la mediul ambiant şi compatibilitatea profesională a lucrătorilor. 
Efectul activităţii institutului asupra mediului ambiant corespunde cerinţelor actelor normative. Compatibilitatea profesională a 

lucrătorilor este bună.  

  

d)evenimentele importante care au avut loc în perioada de gestiune. 
În 2019, ICŞ “ELIRI” S.A a participat la expoziții și seminare internaționale: 

1. BAU 2019 - ianuarie, Germania, 

2. Managers Training Programme 2019 – martie-aprilie, Germania. 

 

Negociem propuneri de afaceri pentru încheierea contractelor: Anglia, Rusia și Israel. 

 

 

Director general                                            Marcel Varlan 

                 

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public. 

A.  
Declarație 

Prin prezenta, Varlan Marcel, în calitate de director general al SA „ELIRI”, afirm că, situaţiile  pentru primul semestru al anului 

2019 sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare şi oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziţiei financiare 

şi performanţei financiare ale societății SA „ELIRI”. 

 

Varlan Marcel,                                                                                                                                  

Director general __________________ 

 

 

 Declarație 

Prin prezenta, Babus Galina, în calitate de contabil-șef al SA „ELIRI”, afirm că, situaţiile financiare pentru primul semestru al 
anului 2019 sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare şi oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziţiei 

financiare şi performanţei financiare ale SA „ELIRI”. 

 

Babuș Galina,                                                                                                                                 

Contabil-șef       ____________________ 

 



 

B. Declarație 

 

Prin prezenta, Varlan Marcel, în calitate de director general al SA „ELIRI”, confirm că, raportul intermediar al conducerii prezintă 

corect evoluția și rezultatele activității SA „ELIRI”. 

 

Varlan Marcel,                                                                                                                                  

Director general __________________ 

 

Declarație 

 
Prin prezenta, Babus Galina, în calitate de contabil-șef al SA „ELIRI”, confirm că, raportul intermediar al conducerii prezintă 

corect evoluția și rezultatele activității SA „ELIRI”. 

 

Babuș Galina,                                                                                                                                 

Contabil-șef       ____________________ 

 

VII. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare. 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea evenimentului Data  

producerii 

evenimentului 

Organul de 

conducere autorizat, 

care a luat decizia 

corespunzătoare, și 

data adoptării 

deciziei 

Sursele 

unde s-a 

dezvăluit 

public 

decizia 

organului 
de 

conducere 

autorizat, 

data 

publicării/ 

plasării 

informație

i 

Alte 

modalități 

de 

informare 

și data 

informării 
acționarilo

r  

(de 

specificat) 

Informații 

relevante 

aferente 

respectivului 

eveniment  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Convocarea adunării generale a 

acţionarilor sau, după caz,  decizia 

organului competent privind refuzul 

de a convoca adunarea generală a 

acționarilor   

   19.04.2019 Consiliul societății, 

decizia din data de 

19.04.2019 

24.04.2019 

Capital 

Market 

  

2 Desfășurarea adunării generale a 

acționarilor  și deciziile aprobate 

sau, după caz,  informaţia privind 

adunarea generală a acţionarilor care 

nu a avut loc din cauza lipsei de 

cvorum 

24.05.2019 
 

Capital 

Market din 

05.06.2019 

S-a aprobat darea de seamă 

financiara a societatii pentru anul 

2018. S-a aprobat darea de 

seama a Consiliului societăţii 

pentru anul 2018. S-a aprobat 

raportul cenzorului societăţii 

pentru anul 2018. S-a aprobat 

plafonul limita pentru obtinerea 

unui credit – pina la 50% din 

valorea activelor societatii, 

conform ultimului bilant, cu 

imputernicirea Consiliului 
societatii de a aproba 

contractarea creditului in limita 

plafonului stabilit pentru scopul : 

reparatia si renovarea imobilului 

din str. Miron Costin nr. 5. SRL 

„Afex Service” s-a 

desemnemnat auditor al 

S.A.”Eliri” cu remuneraţia 

serviciilor în mărime de  

15 000,00 lei/an, inclusiv TVA. 

S-a delegat atribuţiile cenzorului 
către SRL „Brio Prim” cu 

remuneraţia anuală în mărime de 

8000,00 lei, exclusiv TVA.  

S-a desemnat Consiliul 

S.A.”Eliri” pe un termen de 1 an 



în următoarea componenţă : 

Andriuță Tudor, Haidau Tatiana, 

Gorea Vitalie, Nastas Iurie  

Secureanu Veaceslav. 

3 Desfășurarea   ședințelor consiliului  

emitentului și deciziile aprobate 

privitor la chestiunile menționate la 

art. 65 alin.(2), lit.b), lit. d), lit. f) – 

g1), lit.i1) şi lit. k) din Legea 

nr.1134/1997   

Sedinta Consiliului societatii din 19.04.2019 cu privire la la convocarea adunarii 

generale ordinare a actionarilor S.A. „Eliri”.  

Sedinta Consiliului societatii din 30.05.2019 cu privire la alegerea Presedintelui si 

Secretatului Consiliului societatii.  

Sedinta Consiliului societatii din 04.06.2019 cu privire acceptarea ofertei de preluare 

benevola a actiunilor.  

 Alte evenimente nu s-au produs. 

 

 

VIII.  Date anuale privind tranzacţiile efectuate de către  emitent  cu propriile sale acţiuni, care vor cuprinde 

cel puțin următoarea informație: nu au avut loc.  

 

IX.  Semnarea 

 

Andriuta Tudor ............................................................................................................................  Președinte Consiliu  

 

Varlan Marcel   ............................................................................................................................. . Director general  

 

Babuș Galina     ............................................................................................................................... Contabil-șef  

 

_________________________________________________________ 

Notă* Informaţia ce conţine date cu caracter personal urmează a  fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000  și Legea 

nr.133/2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


