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Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF la data de 8.11.2017

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
MD14ASPA100 SA "ASPA" 0,00 37,65 97498,00
MD14MAGI100 SA"MAGISTRALA" 0,00 8,85 43689,00
MD14AING100 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A 0,00 4,47 232485,00
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 0,00 1475,00 68,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 56,00 1200,00 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 500,00 50,00 0,00
MD14VCTB100 BC "VICTORIABANK" S.A. 0,00 42,00 8000,00

MD14VING100 SA "CEPROSERVING" 0,00 159,70 347637,00
MD14NELI1003 SA "FABRICA DE CONFECTII "IONEL" 0,00 5,00 2635,00
MD14TIRP100 SA IM "TIREX PETROL" 0,00 20,00 50,00

Pia a reglementat

Sistemul multilateral de tranzac ionare (MTF)

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

31.10.17 13:01 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 1300,00 100 130000,00 Vinzare Cumparare                          1037634 0,01 200,00
Total 100 130000,00

30.10.17 12:44 MD14GEST1002 SA"GEST-CAPITAL" 1,35 38000 51300,00 LICITATIE CU STRIGARE PACHET 2866000 1,33 1,00
Total 38000 51300,00

(Perioada 30 octombrie - 3 noiembrie 2017)
Tranzac ii cu valori mobiliare ale emiten ilor din Republica Moldova, pe pia a reglementat  sau MTF

Pia a reglementat

Sistemul multilateral de tranzac ionare (MTF)

Investiţiile străine în zonele 
economice libere ar putea atinge 
cifra de 250 milioane de dolari SUA, 
în următorii doi ani
Ministerul Economiei şi Infrastructurii se aşteaptă 
la investiţii de 250 milioane de dolari SUA în zonele 
economice libere din Republica Moldova, a declarat 
vicepremierul Octavian Calmîc, în cadrul unui interviu 
în exclusivitate pentru MOLDPRES.

“Cel mai atractiv instrument pentru investitori sunt zonele eco-
nomice libere (ZEL). În Republica Moldova există şapte ZEL-uri, 
cea mai dezvoltată şi ramificată fiind cea de la Bălţi”, a menţionat 
ministrul. Oficialul a adăugat că Zona Economică Liberă de la Bălţi 
are reprezentare geografică pe întreg teritoriul ţării, inclusiv la Ca-
hul, Căuşeni, Străşeni şi Orhei. În 2017 în această zonă au fost 
deschise trei platforme industriale noi, unde sunt încadrate circa 
11 mii de persoane.

Octavian Calmîc a făcut referire în context la fabrica de produ-
cere a cablajelor pentru sectorul automotive, deschisă recent la 
Orhei, care până la sfârşitul anului trebuie să ajungă la un număr 
de angajaţi de 3 000 de persoane.

„Planificăm să atragem în această zonă în următorii doi ani in-
vestiţii străine directe de până la 150 milioane de dolari. Prepon-
derent, în aceste zone sunt companii mari, cu renume, cei care au 
tradiţii în a introduce anumite elemente de cultură industrială, lucru 
care foarte mult lipseşte în societatea noastră”, a afirmat vicepre-
mierul Calmîc. El a adăugat că se încearcă astfel să fie crescută o 
nouă clasă de muncitori.

“Recent Ministerul Economiei şi Infrastructurii a lansat un pro-
gram de subvenţionare a locurilor de muncă. Guvernul este gata 
să investească 40 mii de lei pentru fiecare loc de muncă creat 

de întreprinderile din ZEL-uri sau întreprinderile autohtone. Sunt 
doar trei criterii care trebuie să fie respectate, întreprinderea să 
creeze mai mult de 100 locuri de muncă, salariul să fie de cel 
puţin 75 la sută din salariul mediu pe economia naţională, care în 
prezent este de 5600 de lei, şi să nu aibă datorii la stat”, a subliniat 
vicepremierul Calmîc.

În alt context, oficialul a declarat că Republica Moldova dispune 
de mijloacele necesare pentru reabilitarea drumurilor naţionale, 
însă „acordurile semnate în 2014 şi 2015 cu companiile străine nu 
au fost respectate şi toate contractele sunt compromise”. Se dis-
cută cu aceste companii „pentru a duce la bun sfârşit contractele”. 
“Noi avem în prezent resurse financiare, în jur de 300 milioane de 
euro, pentru drumurile naţionale, finanţate de Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Inves-
tiţii. Alte 80 milioane de dolari sunt acordate de Banca Mondială 
pentru reabilitarea drumurilor regionale”, a mai spus Calmîc. Mi-
nistrul Economiei şi Infrastructurii a precizat că se insistă ca buge-
tul per total pentru reabilitarea drumurilor să atingă 5 miliarde de 
lei, de trei ori mai mult decât bugetul pentru anul 2017.

Republica Moldova şi-a menţinut 
poziţia înaltă în clasamentul Băncii 
Mondiale privind mediul de afaceri
Republica Moldova şi-a menţinut locul 44 din 190 de 
ţări, incluse în clasamentul Grupului Băncii Mondiale 
privind mediul de afaceri, cu un punctaj de 73 dintr-o 
sută, cu 0.20 peste nivelul din anul trecut, informează 
MOLDPRES cu referire la raportul “Doing Business 
2018” lansat pe 31 octombrie.

Potrivit rapoartelor anterioare, Republica Moldova a urcat de 
pe locul 82 în anul 2013 pe 63 în 2014 şi, respectiv, 52 în anul 
2015, după care a urmat o ascensiune cu opt poziţii în anul tre-

cut. Ridicarea calităţii serviciilor oferite de ghişeul unic, reduce-
rea procedurilor la înregistrarea afacerilor, eliminarea cerinţelor 
de înregistrare la fondul social şi alte schimbări, au condus la 
îmbunătăţirea mediului de afaceri, constată autorii raportului 
Băncii Mondiale.

În clasamentul Băncii Mondiale, Republica Moldova se situează 
imediat după Muntenegru şi Serbia şi devansează ţări ca Româ-
nia, Italia, Armenia. Dintre ţările ex-sovietice cea mai bună poziţie 
a ocupat-o Georgia (locul 9), urmată de Estonia (12), Lituania 
(16), Letonia (19), Federaţia Rusă (35), Kazahstan (36), Belarus 
(38) care, de asemenea, au urcat câteva locuri în clasamentul din 
acest an. România este plasată pe locul 45, iar Ucraina ocupă 
poziţia 76.

Cea mai bună poziţie (20) Republica Moldova o ocupă la capi-
tolul “înregistrarea proprietăţii” şi, respectiv, locul 23 în ceea ce 
priveşte iniţierea afacerilor. Raportul Băncii Mondiale plasează 
Moldova pe locul 32 la capitolul „plata taxelor” şi 33 la „protec-
ţia investitorilor minoritari”. Cea mai proastă notă continuăm să o 
avem la capitolul “eliberarea permiselor de construcţie”, unde ne 
clasăm pe poziţia 165.

Raportul anual “Doing Business” al Grupului Băncii Mondiale 
analizează reglementările aplicate afacerilor într-o economie, 
inclusiv privind lansarea afacerii, obţinerea unui credit, comerţul 
transfrontalier, plata impozitelor, precum şi insolvabilitate. Cla-
samentul agregat al mediului de afaceri se bazează pe scorurile 
pentru 11 domenii şi include 190 de ţări.

Cel mai atractiv stat pentru a face afaceri, potrivit raportului 
Doing Business rămâne al doilea an consecutiv Noua Zeelandă, 
după care urmează Singapore. Cea de a treia ţară cu cel mai po-
trivit climat pentru afaceri este Danemarca. În clasament urmează 
ţări precum Coreea de Sud, Hong Kong, Statele Unite ale Americii, 
Suedia, Marea Britanie, Norvegia, Georgia şi Suedia. Din top 10 
au decăzut în acest an Macedonia şi Taiwan.
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02.10.2017 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 100 1150,00 115000,00 200 1037634 0,01 Cumparare vinzare
04.10.2017 MD14BACA1000 SA "ANGROBACANIE" 450 8,00 3600,00 15 444520 0,10 Cumparare vinzare
04.10.2017 MD14BACA1000 SA "ANGROBACANIE" 19550 8,00 156400,00 15 444520 4,40 Cumparare vinzare
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