
 



Prezentare 

Compania de constructie “Moldconstruct Market” S.R.L. 

“Moldconstruct Market” S.R.L. este o compania de constructie înregistrată pe 
teritoriul Republicii Moldova în concordanţă cu legislaţia în vigoare pe data de 
26.11.2002 cu numărul de înregistrare 1002600028454. 

Adresa juridica:  

MD-2012, Republic of  Moldova, Chisinau, 
str. M.Gurie Grosu,19 

Adresa oficiului:  

MD-2028, Republic of  Moldova, Chisinau, str. Mitropolitul Gurie Grosu, 19 

Administrator: 

Angela Şcerbina, director “Moldconstruct Market” S.R.L. 

tel./fax: (373 – 22) 26 94 26 , 26 94 45; 

GSM: +37369163178 



!  

Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii 



“Moldconstruct Market” S.R.L. are eliberată licenţa (copia licenţei 
anexată mai jos) pentru construcţii de clădiri şi costrucţii inginereşti, instalaţii şi 
reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, restaurări. Seria A MMII Nr. 
026988 eliberată de Camera de licenţiere la data de 26 decembrie 2002. Licenta 
include   următoarele lucrări: 

1. Teraşamente şi lucrări de teren 
• Lucrări de terasiere. 
• Consolidarea şi compactarea terenurilor. 
• Lucrări de drenaj. 

2. Executarea construcţiilor 
• Construcţii din zidărie cu înălţimea limitată la două nivele. 
• Construcţii din zidărie cu înălţimea peste două nivele. 
• Clădiri şi edificii cu înălţimea limitată la două nivele din elemente 

prefabricate din beton şi beton armat. 
• Clădiri şi edificii din beton armat prefabricat-monolit. 
• Clădiri şi edificii din cadre monolit şi prefabricate. 
• Clădiri din beton armat monolit. 
• Lucrări de amenajare a teritoriului. 
• Construcţii rutiere categoriile IV., V. 
• Construcţii metalice portante la obiective cu un singur nivel. 
• Construcţii metalice portante la obiective cu mai multe nivele. 
• Consterucţii metalice tip turn şi catarg. 
• Construcţii din lemn. 
• Consolidarea structurilor portante. 
• Produse şi elemente din profile de alunimiu şi policlorură de vinil. 

3. Lucrări de protecţie a consumatorilor şi utilajelor. 
• Învelitori şi şarpante, izolaţii hidrofuge. 
• Izolaţii termice. 
• Izolaţii anticorozive. 

4. Lucrări de finisare a construcţiilor 
• Tencuieli, placaje exterioare şi interioare. 
• Pardoseli. 
• Produse de tîmplărie. 

5. Instalaţii şi reţele exterioare. 
• Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare. 



• Instalaţii şi reţele termice. 
• Instalaţii şi reţele de gaze cu presiunea joasă. 
• Instalaţii şi reţele de alimentare cu energie electrica. 

6. Instalaţii şi reţele interioare.  
• Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare. 
• Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa. 

7. Montarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice. 
• Contoare de apă. 
• Contoare de gaze. 



 

Informaţii generale despre compania 

“Moldconstruct Market” S.R.L.  

Compania „Moldconstruct Market” SRL activeaza in domeniul 
constructiei  de mai mult de 11 ani. Din  1998 pina in 2002 am activat sub alta 
denumire, iar din 2002 activam sub numele de  „Moldconstruct Market” SRL.  

În prezent compania noastră ocupă o poziţie de lider în construcţii 
civile si industriale, reconstrucţii şi restaurări de clădiri. 

Ca companie de construcţie noi îndeplinim următoarele spectre de 
lucrări: 

1.Proiectare constructiilor industriale si  civile, design interior si exterior; 
2.Construcţii industriale şi civile; 
3.Construcţii capitale, reconstrucţii şi restaurări de clădiri istorice si cladiri 

vechi; 
4.Instalatii ingineresti (apa,electricitate,canalizare,gaz e.t.c) atit interior cit si 

exterior; 
5.Fasade din aluminiu si metaloplast, usi,ferestre,fasade cortine 
6.Complex total de lucrări interioare (finisare)  şi exterioare 
7. Fabricarea elementelor din beton, cement, metal. 



Ultimii 5 ani activăm, practic, numai în calitate de Antreprenor General 
îndeplinind tot spectrul de lucrări necesare pînă „la cheie” inclusiv darea în 
exploatare a obiectului. 

Concomitent, începînd cu anul 2003, compania “Moldconstruct Market” 
S.R.L. este dealer oficial al companiei slovene „TRIMO”, lider in domeniul 
producerii constructiilor din otel si panouri-sandvici. 

In calitate de parteneri ale companiei „TRIMO” pe teritoriul Republicii 
Moldova  executam lucrări de proiectare, livrare şi montare a clădirilor 
prefabricate din oţel cu panouri – sandwich. La moment avem 6 obicte mari 
construite in Moldova dupa tehnologia „TRIMO” (vezi în galeria foto).dincolo de 

graniţele acesteia şi continuã sã impresioneze, pe mãsura explorãrii noilor pieţe şi a profitãrii de noile oport 

În patrimoniul companiei noastre exista următoarele: 
1. Baza  tehnică de producere (localizată în or. Chişinau, str.Muncesti,799) 
2. Uzina de beton, capacitatea 100m3/oră (localizata in or. Chisinau, 

str.Muncesti,799), data in exploatare în anul 2007. 
3. Uzină de confecţionarea a constructiilor din aluminiu de diferit tip  şi 

metaloplastic ( ferestre, usi, fasade,fasade-cortine); 
4. Uzina de prefabricare a plăcilor (pavaj presat) şi bordurelor de trotuare 

(tehnologia de presare), capacitatea de producere 500m2 pe zi. 
  

5. Personalul  administrativ si tehnico- ingineresc - 65 persoane,  
6. Muncitori angajati (personalul tehnic si de producere) - 200 persoane, 
7. Grup licenţiat de proiectare. 
8. Utilaje şi echipamente tehnologice, si de transport 



Lista obiectelor la care am lucrat in calitate de Companie de construcţie 
Antreprenoar - General. 

Anul 2002 
• Hotel „DACIA" – proiecatre, 

design interior, complex de lucrări 
interioare şi exterioare de finisare 
(sistema de încălzire, condiţionare, 
f inisarea camerelor de hotel , 
geamuri, uşi din PVC, mobilarea 
o f i c i i l o r ) . 

$  
Hotel „CODRU" – montarea echipamentelor pentru cazangerie 5400 kW, 
montarea cazangeriei, dotarea sistemei de încălzire. Antrepriza Generala la 
efectuarea lucrarilor de reconstructie a Hotelului „CODRU” – partea VIP – 
CODRU de pe str. M. Cibotaru.  

% .        %  



% $  

• Centrul auto „MERCEDES" – construcţie capitală (Montarea 
sandwich-panouri tip „LINDAB”, montarea fasadelor – cortina  din 

aluminiu tip„Bioplan” - Grecia). %  

• Business Centru „Kentford 
Enterprises” – or. Chisinau,  
Centru, complex de reconstrucţie 
a clădirii, finisari interioare, 
fasada-cortina,retele ingineresti 
i n t e r i o a r e s i e x t e r i o a r e . 
Complexul a inclus urmatoarele 
oficii : 

-Oficiul companiei SA “CTI – PRINT”  



-Oficiul firmei SA “INTRACOM”   
-Oficiul filialei “Petrol bank”   
-Oficiul companiei de audit “KPMG”  
-Oficiul companiei de audit “Hewlett Packard”–  
-Consulatul Greciei în Republica Moldova  
-Consulatul Kazahstanului în Republica Moldova  

Anul 2003 

• Contract de antrepriză generală cu SA “Moldtelecom” – proiectarea 
şi construcţia capitala a Centrului de învăţămînt S.A „Moldtelecom” 
s.Ivancea, Orhei. Lucrări de terasament, fundatii, constructii capitale (2 
cladiri aproximativ 3000m2, reconstructie a 2 hoteluri, lucrări de finisare 
interioare si exterioare, reţele exterioare de alimentare cu apă, canalizarea, 
conditionare, incalzire. Exterior : - toate retelile ingineresti 
(apa,canalizare,electricitate), staţie de rezervoare de gaz, staţie de 
transformatoare, instalaţii de curăţare, turnuti de presare a apei, staţie de 
pompare.  

%    %  

            



• Obiectul „VITANTA-INVEST” – Construcţia uzinei de turnare a berei 
dupa sistema  „Lindab-Hall”, complex total a lucrărilor de construcţii si 
montare, montarea construcţiilor metalice a clădirii, fundaţia, lucrări de 
terasament.  

%        %  
• Mitropolia Chişinăului şi a 

Moldovei – Contract de antrepriză 
g e n e r a l ă . R e c o n s t r u c ţ i a 
m o nu m e n t u l u i a r h i t e c t u r a l 
înc.sec.XX (complex total de 
renovare a clădiri i conform 
rezultatelor expertizei tehnice, 
lucrări de reconstructie, construcţie 
şi montare, reţele inginereşti interioare şi exterioare, lucrări de finisare, 
predarea echipamente lor ş i mater ia le lor pentr u f in isare) . 

%  



%  %  

• Muzeul Puşkin – s. Dolna, reconstrucţia capitală a muzeului, (complex 
total de renovare a clădirii conform expertizei 
tehnice, lucrări de restaurare şi finisare).  

• Oficiul central „UNION FENOSA” – făţuirea 
fasadei cu „ETALBOND”(predarea materialelor şi 
executarea lucrărilor ce ţine de fasade).. 

• Oficiul „UNION FENOSA-reţele electrice sud” 
– reconstrucţia capitală a oficiului.  

• Blocul administrativ al Combinatului 
d e v i n u r i „ V I S M O S ” S . A . – 
reconstrucţia capitală, renovarea.  

• Centrul auto „Renault-Nissan-Dacia” 
– reconstrucţia capitală, predarea 
materialelor de finisare.  

Anul 2004 

• Centrul cu oficii, str.Tighina, 49 - 
Lucrările exterioare de construcţie, 
montarea constructiilor metalice si 



p a n o u r i l o r - s a n d v i c i ” . %          

%  

• Hotel (5*) pe str. Eminescu 49/1 – clădire cu 9 etaje, contract de 
antrepriză generală. Lucrările de construcţie şi montare.  

• Complex de odihna si agrement „Niagara Orange Club” – 
reconstrucţia capitală, predarea materialelor de finisare. Suprafaţa totală - 
5000m2 , centru de nivel  internaţional. 

$  

Anul 2005-2006 



• Centru Comercial „Ford-Citroen” - 
contract de antrepriză generală. Lucrările 
de construcţie, montare şi finisare. Lucrări 
inginereşti de instalare a comunicaşiilor 
interioare ş i exterioare. Darea în 
exploatare.  

• Clădirea „Sala de audienţă a 
Pr eşedin te lu i Republ ic i i 
M o l d o va ” - c o n t r a c t d e 
antrepriză generală. Lucrările de 
construcţie şi montare, lucrări 
inginereşti de reţele interioare şi 
e x t e r i o a r e . 

%  

• Costrucţia turnurilor pentru staţiile de bază CDMA şi GSM ale 
companiei „Moldtelecom” şi „Eventis Mobile” - contract de 
antrepriză general privind  construcţia staţiilor de bază CDMA în toată 
Republica Moldova.  

• Resedinta de Stat a Guvernului Republicii Moldova pe str. Iorga,23 
– contract de antrepriză generală. Complex total a lucrarilor de 
reconstrucţie capitală, finisare, retele ingineresti, mobilier . 



%

!  

Anul 2006-2007 
•Combinatul de vinuri „CRICOVA”, 
traseul turistic si renumitele beciuri 
s u b t e r a n e 
C r i c o v a - 
L u c r a r i d e 
reconstructir si 
r e n o v a r e . 
L u c r ă r i d e 

restaurare.  



%   %  
• Centru Comercial  «Green Hills - Alina Electronic” - contract de 

Antrepriză Generală. Complex total de lucrări de construcţie şi montaj, de 
la fundatie la „cheie”.  

!  %  
•Centr u Comercia l « Pie lar t – 
Fourchette – Foxmart” - contract de 
Antrepriză Generală. Complex total de 
lucrări de construcţie, reconstrucţie şi 
montare, lucrările de finisare şi inginereşti.  

$  



• Centru Comercial « Dina Cociug” – regiunea Balti, contract de 
Antrepriză Generală. Complex total de lucrări de construcţie, 
reconstrucţie şi montare, lucrările de finisare şi inginereşti. Lucrările 
depaşesc şi perioada anului 2008. 

%  %  
•  Oficiul central al Companiei Austriece de asigurări „Grawe 

Consalting” – contract de Antrepriză Generală. Complex total de lucrări 
de construcţie si reconstructie,finisari interioare si exterioare, lucrari  
inginereşti interioare si exterioare. Lucrările depaşesc şi perioada anului 
2008. In cladirile date s-au mai efectuat lucrari pentru spatiile date 
in arenda , cum ar fi pentru „Reprezentanta Raiffeisen in Moldova”, 
Compania chineza Yong  

!         $  
• Centru de bussines  class A cu oficii şi parcare subterana  „SKY 

TOWER”  – contract de Antrepriză Generală. Complex total de lucrări 
de construcţie, reconstrucţie şi montare, lucrările de finisare şi inginereşti. 
Reţele exterioare, automatizarea şi dispecerizarea gospodăriei inginereşti. 
Complexul este unicul pe teritoriul RM destins cu medalia cea mai buna 



calitatge in constructie cel mai inalt nivel tip 
„CLASA A” Lucrările depaşesc şi perioada 
anului 2008. 

Informatii despre dotarea, arhitectura, utilarea 
Centr ulu i Internat ional de Bus iness 
„SKYTOWER” construit de compania 
noastra puteti vedea pe site www.skytower.md 

%  

http://www.skytower.md


% %  

• Calea ferată „Cahul-Giurgiuleşti” – lucrări de terasament .  
• Complex turistic de odihna si agrement al companiei de vinificaţie 

"Château Vartely" SRL - contract de antrepriză generală. Complex total 
de lucrări în construcţie, reconstrucţie şi montare, lucrările de finisare şi 
inginereşti, lucrări de terasament, drumuri asfaltate, pavarea cu piatra 
naturala si pavaj, lucrări de instalare a reţelelor exterioare de canalizare şi 
apeduct.  

$          $  



$        $  

Anul 2008-2009 

• Centru comercial şi agrement cu parcare „MALLDAVA”  – Contract 
de Subantrepriză. Complex total de lucrări de finisaj interior, montarea 
constructiilor metalice portante.  

%  %  
• Complexul „BUTOIAŞ”,(restaurant şi hotel) – contract de Antrepriză 

Generală. Complex total de lucrări în construcţie, reconstrucţie şi 
montare, lucrările de finisare şi inginereşti. Lucrările depaşesc şi perioada 
anului 2009. 

• Complexul locativ clasa Premium„Coliseum Palace”- contract de 
Antrepriză Generală. Contractul include un complex de lucrări de  
construcţie de la fundatie pina „LA CHEIE”, inclusiv darea in exploatare 
a obictivului. Proiectul este finantat de Fondul de Investitii American 



„NCH Advisors”, care are filiala si in Romania. Informatii despre 
mersul lucrarilor la obiectul dat le puteti gasi pe site – ul 
www.coliseumpalace.md.  

• Centrul de diagnostic GERMAN – contract de Antrepriză Generală. 
Complex total de lucrări în construcţie, reconstrucţie şi montare, lucrările 
de finisare şi inginereşti. Lucrările depaşesc şi perioada anului 2009. 

Anul 2010-2011 
• Complexul „LEAR Corporation” – contract de Antrepriză Generală. 

Complex total de lucrări în construcţie, reconstrucţie şi montare, lucrările 
de finisare şi inginereşti, inclusiv darea in exploatare a obictivului. Cladire 
cu 3 nivele, situat in Zona Economica Libera „Ungheni-Business”, or. 
Ungheni.  Mai multe informatii despre beneficiar www.lear.com. 

% %  

• Centrul auto comercial „FORD-MAZDA " – construcţie capitala de 
tip „ Constructii Metalice si Panouri sandvici „Trimo Slovenia”.Contract 
de Antrepriza Generala. Predarea toturor lucrarilor inclusiv retelele 

interioare si exterioare ‚SUB CHEIE” %  

http://www.coliseumpalace.md
http://www.lear.com


• Complexul locativ „Orange City” – contract de Antrepriză Generală. 
Complex total de lucrări în construcţie, reconstrucţie şi montare, lucrările 
de finisare şi inginereşti, lucrări de terasament, drumuri asfaltate, pavarea 
cu piatra naturala si pavaj, lucrări de instalare a reţelelor exterioare de 

c a n a l i z a r e ş i a p e d u c t . #

#  
Compania detine in proprietate o fabrica de beton cu capacitatea de 500m3 
pe zi, din 2007-2012 au fost livrate la obiectele construcite si in constructie 
aproximativ 35000m3 de beton de toate marcile,paralelel avem cofraj metalic 
tip PERY si VILALTA in valoare de 500 mii euro . Suntem o companie care 
practic la toate obiectele construite lucram in calitate de Antreprenor General 
cu o capacitate de logistica bine determinata si cu posibilitate de a construi 
orice tip de obiectiv „ LA CHEIE” inclusiv darea in expluatare a obiectivelor 
construite. Suntem pe piata de constructie a Republicii Moldova de 10 ani si 
suntem disponibili pentru o conlucrare de partenerat cu orice tip de 
Beneficiar. 

2012 
• Complexul Hotelier cu 5 stele de pe str.Cantemir – lucrarile se duc 

pina in prezent - (in calitate de Antreprenor General – constructii 



capitale,finisari interioare si exterioare, fasade ventilate „Talisman” cu 
piatra naturala,vitralii din aluminiu,retele ingineresti (apa,canalizare, 
ventilare,conditionare si partea electrica) 

• Casa locativa cu 10 etaje (2 scari)-Beneficiar BasImobilGrup SRL pe 
str.Maria Dragan din Chisinau (in calitate de Antreprenor General) 

• Reconstructia si construitia capitala a Centrului BMW in Republica 
Moldova (model 2015)-unicul in Europa pina in prezent. (in calitate 
de Antreprenor General  - reconstructia centrului existent, constructii 
capitala a anexei centrului nou – din constructii metalice  ,finisari 
interioare si exterioare, fasade ventilate ,vitralii din aluminiu,retele 
ingineresti (apa,canalizare, ventilare,conditionare si partea electrica) 

• Centrul Comercial Pasiflora in or.Durlesti Mun.Chisinau (in calitate 
de Antreprenor General – constructii in 4 nivele din beton armat , 
constructii metalice,panouri sandvici,vitralii,retele ingineresti.) 

• Construcţia complexului locativ Panoramic (in calitate de 
Antreprenor General) 

Telefoanele de contact  

Tel:(+373 22) 269-426, 269-444 
Fax:(+373 22) 269-445 
Mobil 069163178 
E- mail : pascan@mcm.md 

Informaţii despre compania noastră puteţi găsi şi pe site-uri de resort: 
www.mcm.md 
www.construct.md

http://www.mcm.md
http://www.construct.md

