
 

 

În atenția potențialilor investitori! 

AVIZUL 

privind iniţierea ofertei publice de obligaţiuni  

municipale emise de Primăria municipiului Chișinău 

Denumirea completă a autorităţii administraţiei publice locale (emitentului): PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU;  

Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului (IDNO): 1007601009484;  

Adresa juridică a emitentului: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, cod poștal MD-2012;  

Executorul (ordonatorul principal) de buget al emitentului: Primăria municipiului Chișinău; 

Telefoanele de contact ale emitentului şi/sau persoanelor cu funcţii de răspundere: telefon/fax  +373 22 22-72-36 , +373 22 22-23-80, +373 

22 22-31-45, e-mail  primaria@pmc.md; dgf@cmc.md; 

Data înregistrării prospectului ofertei publice la Comisia Naţională: 24 februarie 2022;  

Data publicării anunţului despre oferta publică în organul de presă, precum şi în alte mijloace de informare: 02 martie 2022;  

Data începerii subscrierii la obligaţiuni: 7 martie 2022; 

Perioada de derulare a ofertei (Perioada de subscriere): 7 martie 2022 – 28 martie 2022 (inclusiv), în zilele lucrătoare, conform orarului 

de lucru (între orele 8.00-17.00, cu pauza de masă între 12.00-13.00), cu posibilitatea închiderii anticipate a Ofertei în cazul subscrierii 

întregului volum;  

Numărul de obligaţiuni, indicat în prospectul ofertei publice înregistrat, unităţi: 65 000 un.; 

Valoarea nominală a unei obligaţiuni (lei): 1 000 lei; 

Dobânda conferită de obligaţiuni şi metoda de determinare a acesteia: rata dobânzii flotantă – rata medie efectivă ponderată pentru 

valori mobiliare de stat - Bonuri de trezorerie, cu maturitatea de 364 de zile, pe o perioadă de 6 luni care preced plata Cuponului + 

Marja fixă stabilită de 1.1%;  

Periodicitatea plătii dobânzii: de două ori pe an (semestrial);  

Termenul de circulație: 7 ani;  

Prețul de vânzare a obligațiunilor: 1 000 lei per/un.; 

Suma totală a emisiunii (lei): 65 000 000 lei; 

Doritorii pot lua cunoștința cu conținutul prospectului ofertei publice, pe suport fizic și în format electronic:  

- La sediile Intermediarului B.C. “Moldova – Agroindbank” S.A., pe adresa: bir.4, str. Columna 104/1, MD-2012, mun. Chișinău, 

Republica Moldova, în zilele lucrătoare, conform orarului de lucru, și 

- La sediul Emitentului Primăria mun. Chișinău, pe adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt 83, MD-2012, mun. Chișinău, 

Republica Moldova, în zilele lucrătoare, conform orarului de lucru, și  

- pe pagina web al Intermediarul: www.maib.md, și 

- pe pagina web al Emitentului: www.chisinau.md; 

Datele de identificare a societății de investiții care va intermedia oferta publică şi telefoanele de contact: 

Societatea de investiţii B.C. “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., IDNO 1002600003778;  

Adresa: mun. Chişinău, str. C.Tănase, 9/1, MD-2006, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2006; 

Telefoane de contact: +373 22 303-397; +373 22 303-398; +373 22 303-237, ecaterina.caraman@maib.md. 
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