
Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea 

informaţiei de către emiten ii de valori mobiliareț

Raportul semestrial 
al entită ii de interes public SA ț „Magazinul Universal Central „Unic”, întocmit în 

onformitate cu art.120 i art.121 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, ș
Sec iunea 2 i Sec iunea 3 din Capitolul II al Regulamentului ț ș ț

I. Date generale privind entitatea de interes public. 

1. Perioada de gestiune raportată – semestru II 2017.

2. Denumirea completă i prescurtată a ș entită ii de interes public ț – Societatea pe Actiuni „Magazinul 
Universal Central „Unic”

3. Entitatea de interes public reprezintă:

 o instituţie financiară, 

 o societate de asigurări, 

 o companie de leasing,

 un  emitent,  ale  cărui  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzac ionare  pe  o  pia ăț ț
reglementată.

4. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail al entită ii de interes public – MD-2001, mun. Chisinauț
bd. Stefan cel Mare, 8, tel/fax (373 22) 27-36-14;  www.unic.md;  magazin.unic@gmail.com;

5. Numărul i data înregistrarii de stat a entită ii de interes public la Camera Înregistrarii de Stat ș ț
- Numărul de înregistrare ( IDNO )   _1002600026999
- Data înregistrării  - 16.02.1996

6. Activitatea principală (conform CAEM) – 52110 i L6820ș  
7. Capitalul social al entită ii de interes publicț  la data raportării - 9174930 lei 
8. Informaţia privind numărul acţionarilor  entită ii de interes public la data raportării -  ț - 191 
9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel pu in 5% din numărul total deț
ac iuni cu drept de vot plasate, inclusiv ac ionarii afla i în de inere nominală i beneficiarii efectivi:ț ț ț ț ș
- FPC “Rogob” SRL, Chisinau, s. Goianul Nou, str. Gloriei, 1/1, Cod fiscal 1003600043207;
- SRL “Rogveriu” mun. Chisinau, s. Ciorescu, str. Ioan Cuza, 13,  Cod fiscal 1002600056224
10. Informaţia privind societatea de registru:
 SA „Grupa Financiară”, mun. Chisinau, str. Ismail, 88/1, etaj. 4, nr. autorizatiei de activitate nr. 0001 
din 31.12.2014,  Director Viorica  Bondarev, contract  nr. 121 din 01.04.2013, Tel.022-273713;  Fax 
022-271845
11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public – actiuni 
ordinare nominative.
12. Persoanele cu func ii de răspundere ale entită ii (membrii consiliului, membrii organului executiv, ț ț
membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu func ii de răspundere).ț
Memrii Consiliului:  Novitchi Alexandru ; Popescu Leonid; Sidorov Leonid, Kireakova Inna, Morari
Elena
Organul Executiv: Rosca Igor, directorul societatii
Cenzorul Societatii: SRL “Flagman-D”

13. Persoane care acţionează în mod concertat în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 
2012 -  FPC “Rogob” SRL;  SRL “Rogveriu”  
14. Persoana care de ine ț control, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au
fost men ionate în pct.13)ț . 
15. Persoana care are legături strînse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea
nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au fost men ionate în pct.13)ț . 
16*.  Demisii/modificări/angajări  în organele de conducere ale entită ii  de interes public în perioadaț
raportată i persoanele concertate ale acestora (control, legături strînse cu entitatea de interes public, înș
conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012): A fost demis din functia de director Sevciuc
Constantin si numit in functie de Director Rosca Igor. A fost exclus din componenta Consiliului Rosca
Igor si a fost inclusa in Consiliu Morari Elena din rezerva Consiliului. 

http://www.unic.md/


17. Statutul  entită ii de interes public ț /modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de
Stat) – in a II semestru a anului 2017 nu au fost.
18. Informa ia privind publicarea raportului anual/semestrial alț  entită ii de interes public (organul deț
presă prevăzut în statutul entită ii)ț  – raportul anual in ziarul „Capital Market”.

II. Situa iile financiare anuale/semestriale, în componen a stabilită de prevederile legale ț ț
(prezentate Biroului Naţional de Statistică) – prezentat la 31 martie 2017

III. Societatea de audit: 
Societatea de audit (dacă a fost încheiat contract de prestare a serviciilor): 
- SRL “Afex Service”, Chi inau, str. Buiucani, 6, tel. 022-27-13-46, director Negara Ghenadie, tel. 022-27-13-46,ș
licenta seria A MMII nr. 020980 din 25.04.2006.

IV.  Raportul  auditorului  (după  caz),  cu  indicarea  datei  întocmirii  raportului
auditorului/raportului de revizuire – 03 mai 2017.

V.  Raportul  conducerii  (raportul  intermediar  al  conducerii  în  cazul  raportului  semestrial),
conform pct.16 subpct.3) i pct.20 subpct.3) din Regulamentș

VI. Declara iile persoanelor responsabile aleț  entită ii de interes public, conform pct.16 subpct.4)ț
i pct.20 subpct.4) din Regulament:ș

   Prin prezenta, eu Contabilul sef al SA “Magazinul Universal Central “Unic”, Beletei Silvia, nesilita de
nimeni si in plina constiinta, declar pe propria raspundere, ca situatiile  financiare pentru II semestru
2017 al Societatii a fost intocmit in conformitate cu prevederile Standardelor Nationale si Internationale
de Contabilitate in vigoare si ofera o imagine si o evolutie corecta asupra elementelor patrimoniale,
pozotiei financiare, a rezultatelor activitatii entitatii si a performantelor financiare ale intreprinderii.
   Modul de calcul al taxelor catre bugetul de stat precum si achitarile au fost calculate si transferate,
conform cerintelor in vigoare in termenii prestabiliti.
   Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute in Standardele Nationale de
Contabilitate nu au fost comise.
    Indicatorii situatiilor financiare au fost determinate in baza metodelor si procedurilor prevazute in
politicile contabile interne ale Societatii. 

VII. Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea entită ii deț
interes public i/sau preţul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerin ele prevăzuteș ț
în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 i Legea nr.171 din 11 iulie 2012. ș

Nr.
d/o

Denumirea evenimentului Data 
producerii
evenimen-

tului

Data 
adoptări

i
deciziei
corespu

n-
zătoare

Sursa în
care s-a
publicat

comunicat
ul privind
deciziile
aprobate

Data 
publicării 
comuni-
catului

1 2 3 4 5 6
1 Convocarea  adunării  generale

ordinare anuale
19.05.17 04.04.17 Capital

Market
Conform
legislatiei

2 Convocarea  adunării  generale
extraordinare

---

3 Efectuarea  de  către  emitent  a
tranzacţiilor  de proporţii,  a  căror
valoare constituie peste  25% din
activele entită ii de interes publicț

4 Efectuarea  tranzacţiei  cu conflict
de  interese (contracte  încheiate
direct sau indirect între entitate şi
persoanele  interesate  conform
art.85 din Legea nr.1134-XIII din
2 aprilie 1997)



5 Demisionarea  membrilor
consiliului,  organului  executiv,
comisiei de cenzori

22.09.17 18.09.17 Capital
Market

Conform
legislatiei

6 Substituţia societă ii de registru ț
7 Substituţia societă ii de audit ț
8 Modificarea capitalului social
9 Reorganizarea  entită ii  de  interesț

public şi a persoanelor concertate
ale acesteia

10 Iniţierea  procedurii  de
insolvabilitate/
dizolvare  a  entită ii  de  interesț
public

11 Accelerarea onorării unei obligaţii
financiare  de  proporţii  a  entită iiț
de interes public

12 Litigiile  în  care  este  implicată
entitatea

13 Producerea  oricărui  eveniment
care  poate  atrage  după  sine
incapacitatea de plată

14 Opera iuni extrabilan iere ț ț
15 Introducerea  unui  serviciu  nou,

inclusiv intrarea în noi domenii de
activitate 

16 Finalizarea  procedurii  de
insolvabilitate  a  emitentului  de
valori mobiliare

17 Aprobarea  hotărîrii  privind  plata
veniturilor  pe  valorile  mobiliare,
inclusiv:

a) Acţiuni ordinare
b) Acţiuni preferenţiale
c) Obligaţiuni

18 Informaţii  privind  Codul  de
guvernan ăț  corporativă, inclusiv:

 

a) Aprobarea Codului de guvernan ăț
corporativă

    

b)  Aprobarea  modificărilor  şi
completărilor  la  Codul  de
guvernan ă corporativăț

    

19
Oricare  alt  eveniment  ce  poate
afecta  activitatea  emitentului  de
valori mobiliare

VIII. Informaţii  privind  tranzacţiile  importante  (cota  cărora  alcătuieşte  cel  puţin  5%  din
acţiunile  emise de către entitatea de interes  public)  efectuate cu acţiunile   entită ii  de interesț
public -  nu au fost inregistrate.

IX. Semnături
Raportul  va  fi  semnat  de  un  membru  al  Consiliului,  de  către  organul  executiv  şi  de  către

contabilul-şef al entită ii de interes public.ț

Directorul Societatii                                                         Rosca Igor

Contabil –sef                                                                     Beletei Silvia

Presedintele   Consiliului Societatii                                Novitchi Alexandru




