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Vasilii Chirtoca

Vasilii Chirtoca s-a născut la 20 septembrie,1958, în satul
moldovenesc Ghidirim   din regiunea Odessa, într-o familie de
pedagogi.

În a.1974 a absolvit şcoala medie rusă din or. Străşeni, Moldova.
După absolvirea, în a. 1979, a Institutului Politehnic din Odessa, şi-a
început activitatea de muncă la Institutul Unional de Stat de
Proiectări . A parcurs calea de la simplu inginer   la inginer-şef al
proiectelor. Ulterior,  a fost numit în funcţia de director al �lialei  din
Chişinău a Institutului de Stat de Proiectări  din Novosibirsc.

În a. 1989 V.Chirtoca îşi începe activitatea de antreprenor – creează o �rmă cooperatistă   tehnico-ştiinţi�că de
proiectare şi construcţie a sistemelor de epurare a apelor reziduale ale întreprinderilor industriale. În prezent �rma în
cauză îşi continuă activitatea, �ind una dintre subdiviziunile grupului �nanciar-industrial ”DAAC Hermes”,
implementează proiecte în sfera agriculturii ecologice.

În a. 1992 devine Preşedinte al Comitetului de Conducere a societăţii pe acţiuni   POLIPROIECT, şi Director General al
Companiei Financiare DAAC Invest. În anul 1994 fondează societatea comercială pe acţiuni DAAC-Hermes,
departamentele de comercializare a automobilelor şi a calculatoarelor, precum şi departamentul de comercializare a
produselor petroliere.

În prezent, în baza acestor companii se dezvoltă aşa genuri de activitate, ca   deservirea şi comercializarea
automobilelor (grupul  DAAC Hermes), elaborări software şi integrări de sistem  IT (grupul DAAC System Integrator),
implementarea programelor în sfera ecologiei     (grupul DAAC Ecoplant), comercializarea şi deservirea tehnică a
bicicletelor   (DAAC Velosport).

În a.1994 compania DAAC Hermes întemeiază fondul de investiţii pentru privatizare cu aceeaşi denumire, care a
�nalizat programul de privatizare cu cel mai bun rezultat, obţinut de instituţiile de privatizare din ţară. În conformitate
cu stipulările legislative, în a. 2007 fondul de investiţii  DAAC Hermes  a fost reorganizat în societatea comercială  DAAC
Hermes grup, care întruneşte 90 mii de acţionari şi este unica instituţie de privatizare, care şi-a păstrat denumirea,
conducătorii şi datele de contact. În componenţa DAAC Hermes grup   intră peste 40 de întreprinderi, unite printr-o
strategie comună de dezvoltare. Ele activează în diverse ramuri ale economiei reale: constructoare de maşini, produse
cosmetice şi de parfumerie, agricultură, reparaţii şi deservire a tehnicii agricole, păstrarea şi prelucrarea culturilor
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Un nou teren sportiv a fost renovat în sectorul Buiucani al capitalei (FOTO) (https://chirtoca.md/md/un-nou-teren-sportiv-a-

fost-renovat-in-sectorul-buiucani-al-capitalei-foto/)

26.09.2019

Copiii din sectorul Buiucani al capitalei vor avea posibilitatea să-şi petreacă timpul liber..

În parcul ”La Izvor” din capitală va apărea o nouă construcție (FOTO) (https://chirtoca.md/md/in-parcul-la-izvor-din-

capitala-va-aparea-o-noua-constructie-foto/)

22.07.2019

În parcul ”La Izvor” din capitală va apărea în curînd un veceu public.După ce la adresa redacţi..

 (https://chirtoca.md/md/chirtoca-raspunde-acuzatiilor-aduse-de-cebanu-in-cmc-video/)

VIDEO

Principala (https://chirtoca.md/md/) Ştiri (https://chirtoca.md/md/press/) Blog (https://chirtoca.md/md/blogs/)

Foto (https://chirtoca.md/md/foto/) Video (https://chirtoca.md/md/video/)

De la vorbe – la fapte (https://chirtoca.md/md/myprogram/)

Raport de activitate (https://chirtoca.md/md/report/) Întrebări şi răspunsuri (https://chirtoca.md/md/faqa/)

Despre mine (https://chirtoca.md/md/about/) Contacte (https://chirtoca.md/md/contact/)

https://chirtoca.md/md
http://magazinsite.ru/
https://www.facebook.com/chisinau.chirtoca
https://twitter.com/VasiliChirtoca
http://vk.com/share.php?url=%3Cbr%3E%3Cb%3ENotice%3C/b%3E:%20%20Undefined%20variable:%20currentUrl%20in%20%3Cb%3E/var/www/clients/client13/web58/web/wp-content/themes/politicize/footer.php%3C/b%3E%20on%20line%20%3Cb%3E226%3C/b%3E%3Cbr%3E
https://chirtoca.md/md/un-nou-teren-sportiv-a-fost-renovat-in-sectorul-buiucani-al-capitalei-foto/
https://chirtoca.md/md/in-parcul-la-izvor-din-capitala-va-aparea-o-noua-constructie-foto/
https://chirtoca.md/md/chirtoca-raspunde-acuzatiilor-aduse-de-cebanu-in-cmc-video/
https://chirtoca.md/md/
https://chirtoca.md/md/press/
https://chirtoca.md/md/blogs/
https://chirtoca.md/md/foto/
https://chirtoca.md/md/video/
https://chirtoca.md/md/myprogram/
https://chirtoca.md/md/report/
https://chirtoca.md/md/faqa/
https://chirtoca.md/md/about/
https://chirtoca.md/md/contact/


TRIMITE

ADRESEAZĂ O PROPUNERE

Nume

E-mail

Text

26.09.2019

FOTO

ş p , g , p ţ ş g , p ş p
cerealiere, administrarea complexelor imobiliare, prestări servicii. În total, la întreprinderile grupului DAAC muncesc
peste 2000 de angajaţi.

Între anii 1997 – 2000 a fost membru al Consiliului Economic pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.

În perioada anilor  2004-2008  –  membru al Consiliului Economic pe lîngă Primul Ministru al Republicii Moldova. Pe
parcursul mai multor ani este membru al Prezidiului Confederaţiei Naţionale a Patronatelor.

În anul  2013 a intrat în topul anual al celor mai de succes 10 businessmeni din Moldova.

La 25 aprilie 2015 Vasilii Chirtoca a fost desemnat o�cial candidatul PCRM la funcţia de primar general al Chişinăului.
În urma totalurilor alegerilor pentru Primăria Chişinău în 2015, V. Сhirtoca a decis să devină consilier al Consiliului
Municipal Chişinău.

Filantrop notoriu, este cunoscut ca susţinător al festivalului ”Invită Maria Bieşu”, festivalului tinerilor interpreţi
    ”Steaua Chişinăului”, participă activ la restaurarea   monumentelor istorice, culturale, religioase din Moldova. În
permanenţă, acordă susţinere �nanciară familiilor cu mulţi copii, azilurilor pentru bătrîni, orfelinatelor, organizaţiilor
de tineret şi sport, preocupate de educarea modului sănătos de viaţă şi a patriotismului.

Maestru în Sport al URSS la Box, Preşedinte al Federaţiei de Box din Republica Moldova.

Cavaler al ordinelor ”Gloria Muncii”, ”Ştefan cel Mare şi Sfînt” al Mitropoliei Moldovei şi a Chişinăului şi „Ordinul
Republicii”.
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