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Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF la data de 1.11.2017 Stimaţi acţionari ai ÎM «Bălteanca» SA
În temeiul deciziei Consiliului societatii data de 02.10.2017, la 

data de 28.10.2017 a avut loc adunarea generală extraordinara a 
actionarilor ÎM «Bălteanca» SA in mun. Bălti, str. Păcii 5. La adu-
nare s-au prezentat actionarii si reprezentantii acestora detinatori 

a 3265480 actiuni sau 88,2687% din actiuni cu drept de vot.

În urma examinării chestiunilor incluse pe ordine a de zi, 
adunarea generală a decis:

1.  Micşorarea capitalului social pînă la valoarea de 3 699 480 (trei milioane 
şase sute nouăzeci şi nouă patru sute optzeci) lei prin reducerea valorii 
nominale a acţiunilor de la 7 lei la 1 leu pentru o acţiune.

2.  Modificarea Statutului SA Bălţeanca după cum urmează:
 Pct. 3.1, 3.2 şi 3.4. din Statutul SA Bălţeanca se expun în următoarea 

redacţie:
 3.1. Capitalul Social al Societăţii constituie 3 699 480 (trei milioane şase 

sute nouăzeci şi nouă patru sute optzeci) lei.
 3.2. Capitalul Social al Societăţii este împărţit în 3 699 480 (trei milioane 

şase sute nouăzeci şi nouă patru sute optzeci) acţiuni ordinare nominative 
de aceeaşi clasă, cu drept de vot, fiecare cu valoarea nominală de 1 (unu) 
lei.

 3.4. Societatea are plasate 3 699 480 (trei milioane şase sute nouăzeci şi 
nouă patru sute optzeci) acţiuni ordinare nominative de aceeaşi clasă, cu 
valoarea nominală de 1 (unu) lei.

3.  Desemnarea companiei de audit Moldauditing SRL pentru efectuarea au-
ditului activităţii economico-financiare a ÎM «Bălteanca» SA pe anii 2016- 
2017 pentru remuneraţia de 100000,00 (una sută mii) lei, fără TVA.

S.A. „Vita Nova”
anunţul privind convocarea adunării ge-

nerale ordinare a acţionarilor

Acţionarul S.A. „Vita Nova” (or. Ocniţa, str. Industrială, 13) în 
conformitate cu art. 26 alin. (3), art. 53 alin. (11), (12), (13) a 
Legii privind societăţile pe acţiuni informează despre convo-
carea pe data de 02.12.2017 ora 11.00 a adunării generale 

ordinare a acţionarilor (forma ţinerii- cu prezenţa acţionarilor)

cu următoarea ordine de zi:
Darea de seamă a organului executiv al S.A. „Vita Nova” pentru anul 1. 
2016.
Raportul Comisiei de cenzori privind rezultatele activităţii S.A. „Vita Nova” 2. 
pe parcursul anului 2016.
Darea de seamă privind activitatea financiar-economică a S.A. „Vita Nova” 3. 
pe parcursul anului 2016.
Cu privire la recuperarea perderii pentru anul 2016 şi aprobarea normati-4. 
velor de repartizare a venitului pe anul 2017.
Alegerea Comisiei de cenzori şi stabilirea cuantumului muncii lor.5. 
Alegerea Consiliului societăţii şi stabilirea cuantumului muncii lor.6. 
Cu privire la casarea pierderilor, care au parvenit ca urmare a înstrăinării 7. 
bunurilor societăţii, efectuate de executorul judecătoresc în cadrul proce-
durilor de executare.
Cu privire la înstrăinarea unor bunuri imobile pentru acoperirea datoriilor 8. 
societăţii.

Înregistrarea acţionarilor – 10.00-10.55. Cu materialele pentru ordinea de 
zi a adunării acţionarii pot lua cunoştinţă cu 10 zile înainte de convocarea 
adunării generale ordinare pe adresa Societăţii (or. Ocniţa, str. Industrială, 13), 
între orele 09.00-14.00 (luni-joi).

Pentru participarea la adunare acţionarii urmează să prezinte buletinul de 
identitate, iar reprezentanţii lor procura perfectată în modul stabilit de lege.

Cod ISIN Denumirea emitentului Cereri pentru 
cump rare, un.

Pre ul pentru 
unitate, lei

Oferte pentru 
vânzare, un.

MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 1064,02 36605,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 1054,71 389760,00
MD14OTIS100 Compania Internationala de Asigurari "ASITO" SA 0,00 11,09 3866669,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 239,16 390245,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 239,16 59855,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 425,17 29900,00
MD14AING100 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A 0,00 1,46 18764420,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 215,00 2635,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 215,00 2635,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 215,00 2635,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 56,00 1200,00 0,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 73,00 1111,00 0,00
MD14ENER100 BC"ENERGBANK"SA 0,00 1000,00 1,00
MD14EURB100 BC "EUROCREDITBANK" 0,00 10,00 20,00
MD14MBIS100 BC "MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale" SA 494,00 90,00 0,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 72,00 3,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 92,00 275,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 102,00 1797,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 500,00 50,00 0,00
MD14VCTB100 BC "VICTORIABANK" S.A. 0,00 42,00 8000,00
MD14VCTB100 BC "VICTORIABANK" S.A. 0,00 45,00 4046,00

MD14FRAN100 SA Combinatul de panificatie "FRANZELUTA" 0,00 27,00 56890,00
MD14NELI1003 SA "FABRICA DE CONFECTII "IONEL" 0,00 5,00 2635,00
MD14TIRP100 SA IM "TIREX PETROL" 0,00 20,00 50,00
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Data 
tranzac iei, ora codul ISIN Denumirea emitentului Pre  (lei)

Num rul de 
ac iuni 
(unit i)

Volumul total al 
tranzac iilor 

(lei)
Tipul tranzac iei Emisia

Ponderea VM 
tranzac ionate în 
total emisie (%)

Valoarea 
nominal , 

lei

24.10.17 13:01 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 172,00 1 172,00 Vinzare Cumparare                      1315442 0,00 100,00
24.10.17 13:01 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 172,00 2 344,00 Vinzare Cumparare                      1315442 0,00 100,00
26.10.17 13:01 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 1120,00 1 1120,00 Vinzare Cumparare                      1037634 0,00 200,00
27.10.17 13:01 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 1175,00 50 58750,00 Vinzare Cumparare                      1037634 0,00 200,00
27.10.17 13:01 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 1175,00 1 1175,00 Vinzare Cumparare                      1037634 0,00 200,00

Total 55 61561,00

23.10.17 11:16 MD14GEST1002 SA"GEST-CAPITAL" 1,35 38000 51300,00 Licitatie cu strigare pachet unic 2866000 1,33 1,00
25.10.17 13:01 MD14MITE1006 S.A "MIDGARD TERRA" 38,00 5566 211508,00 Vinzare Cumparare                      504407 1,10 38,00

Total 43566 262808,00

(Perioada 23-27 octombrie 2017)
Tranzac ii cu valori mobiliare ale emiten ilor din Republica Moldova, pe pia a reglementat  sau MTF
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German Economic Team: 
Sistemul bancar  
din Moldova a fost 
stabilizat cu succes
Acest lucru este menţionat în nota analitică 
“Situaţia curentă şi tendinţele din sectorul 
bancar al Moldovei”, elaborat de experţii 
Grupului economic german (GET). Experţii 
constată că frauda bancară din 2014 a schimbat 
considerabil sistemul bancar din Moldova – 
acesta s-a contractat: cota activelor bancare în 
PIB-ul ţării s-a redus de la 84% în 2014 la 54% 
în 2016. De asemenea, a crescut concentrarea 
băncilor: în trei cele mai mari bănci acum sunt 
concentrate 65% din toate activele sistemului 
bancar (pentru comparaţie, în 2015 indicele era 
de 50%).

În comparaţie cu situaţia la nivel regional, contractarea 
sectorului şi creşterea concentraţiei bancare nu creea-
ză probleme, dar scandalul bancar totuşi a afectat acest 
sector. Cu toate acestea, potrivit experţilor GET, cea mai 
mare parte a indicatorilor arată o îmbunătăţire a situaţiei. 
Saltul temporar al cursului valutar s-a terminat, dolarizarea 
este acum de 45%, ceea ce corespunde nivelului dinaintea 
crizei. După lichidarea a trei bănci insolvabile, coeficientul 
suficienţei de capital este acum mai mare decât până la 
criză, iar cota creditelor neperformante creşte numai din 
cauza unei reglementări mai stricte a sectorului bancar.

În acelaşi timp, apar efecte pozitive şi din creşterea 
transparenţei Băncii Naţionale. Acţiunile celor mai mari 
bănci au fost blocate şi parţial re-emise. Sunt consolida-
te actele normative din alte domenii pentru a nu admite 
repetarea situaţiei din 2014. Noile standarde de calitate 
pentru sectorul bancar Basel III, aplicate deja în UE, vor fi 
implementate în anul viitor. Comparativ cu actualul stan-
dard Basel I, aplicat în Moldova, acesta va fi un pas enorm 
înainte, care va necesita eforturi considerabile din partea 
băncilor moldoveneşti. Dar, în opinia multor experţi, ră-
mâne nesoluţionată problema creditării slabe a sectorului 
privat. Pe de o parte, lipsesc proiecte calificate, pe de 
altă parte, băncile au puţine stimulente pentru acordarea 
creditelor, pentru că ratele dobânzilor pentru obligaţiuni 
de stat şi certificate ale BNM sunt foarte mari. În această 
situaţie, creditarea businessului poate fi stimulată prin co-

mercializarea acţiunilor blocate ale celor mai mari bănci 
către investitori internaţionali strategici.

Parlamentul a aprobat 
rectificarea bugetului 
de stat pentru 2017 
care prevede majorarea 
veniturilor şi cheltuielilor, 
dar şi reducerea deficitului
Astfel, partea de venituri a fost majorată cu 1,6% 
– de la 33 mlrd 225 mln 042,2 mii până la 33 mlrd 
766 mln 740,7 mii lei, cheltuielile – cu 1,1% – de 
la 37 mlrd 380 mln 648,4 mii până la 37 mlrd 796 
mln 940,7 mii lei, iar deficitul bugetar a fost redus 
cu 3% – de la 4 mlrd 155 mln 606,2 mii la 4 mlrd 
030,2 mln lei.

Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, care a prezentat 
rectificările, a menţionat că acestea sunt determinate de 
necesitatea ajustării indicatorilor bugetari, conform evoluţiei 
curente a veniturilor şi evaluarea executării bugetului până 
la sfârşitul anului, dar şi conform necesităţii de revizuire a 
programelor şi cheltuielilor prioritare.

Potrivit prognozei Ministerului Finanţelor, în 2017, veniturile 
generale şi cheltuielile bugetului public naţional vor creşte cu 
1 mlrd 263,4 mln şi, respectiv, 1 mlrd 138 mln lei, iar deficitul 
bugetar se va reduce cu 125,4 mln lei. Pe fondul creşterii 
acumulărilor din taxe şi impozite, veniturile bugetului de stat 
se vor majora cu 541,7 mln lei, până la 33 mlrd 766,7 mln lei, 
din taxe şi impozite – cu 2 mlrd 149,6 mln, până la 30 mlrd 
803,9 mln lei, alte venituri – cu 245,7 mln lei, până la 1 mlrd 
771,7 mln lei. Veniturile din granturi, însă, se vor reduce cu 
1 mlrd 853,6 mln lei – de la 3 mlrd 025,7 mln la 1 mlrd 172,1 
mln, inclusiv granturile pentru suport bugetar se vor reduce 
cu 1 mlrd 589,3 mln lei – de la 2 mlrd 051,3 mln la 462 mln lei, 
iar granturile pentru proiecte finanţate din surse externe – cu 
264,3 mln lei – de la 974,4 mln la 710,1 mln lei.

O creştere mai mare a veniturilor la buget va fi asigurată 
din contul majorării acumulărilor din TVA la import, pe fun-
dalul accelerării ritmurilor de import şi fluctuaţiilor cursului 
valutar. De asemenea, au fost atestate venituri mai mari din 
impozitul pe venitul persoanelor fizice, achitarea accizelor 
pentru maşini, TVA la mărfurilor şi servicii etc.
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