
PARTICIPACIÓ DE PLATCONSA A LA CONSTRUCTORA 
MOLDAVA IZODROMGAZ, S.R.L. 

 

 

iALOVENI ( Moldàvia ) - El passat 23 d’abril de 2015, el president de PLATAFORMA DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’ANOIA, S.L.U. (PLATCONSA), Francesc Sabaté va signar un document de 
participació amb l’empresa moldava IZODROMGAZ, S.R.L., representada pel seu president Alexei 
Miscu. 
 
IZODROMGAZ, S.R.L. està actuant en l’àmbit de la construcció des de l’any 1996. També està 
afiliada a METIOLIS, S.R.L. i TEHNOSERVICE, S.A. empreses de serveis i tècnica. 
 
La raó social de les empreses anteriors està situada en la població de IALOVENI, en un terreny de 
11.000 m2 on hi tenen centralitzades oficines i magatzems. 
 
La població de IALOVENI està situada a uns 5 km. al sud-oest de CHISINAU, capital de Moldàvia. 
 
L’objecte de la participació és sumar potencial tècnic i econòmic amb capacitat per portar a terme 
projectes finançats per organismes internacionals: USAID, el PNUD, el BERD, el BEI. 
 
Les companyes anteriors tenen classificacions i executen obres de construcció de gasoductes, 
centrals tèrmiques, fins i tot de biomassa, xarxes de calefacció urbana, tant externa com interna, 
xarxes de subministrament d’aigua potable i canalització, estacions de bombeig d’aigües residuals, 
així com les seves plantes de tractament. 
 
La companyia IZODROMGAZ, SRL disposa de personal tècnic superior i és de les primeres en 
implantar la qualitat en la construcció, seguint les normes de seguretat i salut vigents a Moldàvia. 
 
 

       
Noves edificacions a Chisinau (capital) 

 



 
 

Descripció de MOLDÀVIA 
 

La República de Moldàvia limita amb Romania per l’oest i amb Ucraïna pel nord, l’est i el sud. Fins 
l’any 1991 era una de les repúbliques de la Unió Soviètica. El seu territori té 33.843 km2 (Catalunya 
31.895 km2) i queda a uns 70 km del Mar Negre. Té 4 milions d’habitants (2013) (Catalunya 7,5 
milions h). El país està dividit en 32 districtes i la capital és Chisinau (700.000 h). El seu idioma és el 
Romanès-(Moldau), que en aquest país es diu moldau. 
 
El país és una democràcia parlamentària amb el president com a cap d’Estat i amb un primer 
ministre com a cap de Govern. Moldàvia és un Estat membre de les Nacions Unides, del Consell 
d’Europa, de l’Organització Mundial del Comerç, de l’OSC, del GUAM, de la Comunitat d’Estats 
Independents i en l’actualitat, aspira a adherir-se a la Unió Europea. 
 
Economia: L’agricultura és encara un motor econòmic important que va perdre pes a rel de 
l’accelerada industrialització. Actualment davant de la crisis del sector industrial, més de la meitat de 
la població de la República Moldava és dedica a l’agricultura. 
 
La producció agrícola moldava és variada: gira-sol, tabac, cereals, vinya, verdures, fruita, remolatxa 
sucrera, i patates. El bestiar és poc significatiu, principalment boví i porcí, a part de la cria d’aus de 
corral. 
 
La producció industrial: alimentària, tèxtil, mecànica, i del calçat. 
 
Moldàvia manté una activitat comercial amb països europeus, com Rússia, Ucraïna, Itàlia, Alemanya 
i Romania. 
 
Avui dia té molt bona perspectiva la construcció, tant privada com l’obra pública. 



 
Plànol de Moldàvia 

 
 

 
Plànol de la zona de CHISINAU (capital de Moldàvia). Localitat de IALOVENI i l’aeroport 


