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Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF la data de 21.03.2018

Акционерное общество 
«MELODIA»

мун. Кишинэу, ул. Брынкуш, 3
согласно решению Исполнительно-
го органа №88 от 20 марта 2018 
года, сообщает о созыве годового 

общего собрания акционеров 27 апре-
ля 2018 года в 10 часов по адресу: 

мун. Кишинэу, ул. Брынкуш 3 (4 этаж). 
Время регистрации с 9.00 до 10.00.

ПовестКа дня:
Годовой отчёт Общества за 2017 год.1. 
Годовой отчёт Ревизора Общества.2. 
О распределении прибыли за 2017 год.3. 
О внесении изменений в Устав Общества 4. 
или утверждении Устава Общества в новой 
редакции.
Утверждение внутренних нормативных до-5. 
кументов Общества.
Утверждение аудиторской организации.6. 
О привлечении заёмных средств.7. 
О передаче в залог имущества Общества.8. 
О заключении крупных сделок.9. 
Разное.10. 

Собрание состоится в очной форме с участи-
ем акционеров, состоящих в списке на 20 марта 
2018 года.

С материалами к повестке дня можно ознако-
миться с 17.04.2018. с 10.00 до 17.00 по адре-
су: мун. Кишинэу, ул. Брынкуш 3 (4 этаж).

Stimaţi acţionari ai
SA «ANGROGOSCOM»

Consiliul S.A. “Angrogoscom” anunţă con-
vocarea adunării generale ordinare anuale 

a acţionarilor pe data de 24 aprilie 2018, 
ora 10-00 pe adresa: mun. Chişinău, str. 
Petricani, 21/4. Înregistrarea acţionarilor 
se va efectua cu începere de la ora 9-00.

ORDINEA DE ZI:
1.  Cu privire la aprobarea raportului anual al Con-

siliului şi Organului Executiv privind rezultatele 
activităţii în a. 2017 şi planul de activitate şi de 
dezvoltare al societăţii pe anul 2018.

2.  Cu privire la aprobarea raportului financiar pe a. 
2017 şi normativele de distribuire a venitului pe 
anii 2017- 2018.

3.  Cu privire la aprobarea raportului organizaţiei 
de Audit şi a comisiei de cenzori pe a. 2017.

4.  Cu privire la aprobarea organizaţiei de Audit şi 
stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei 
pe a. 2018.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adu-
narea generală a fost întocmită conform situaţiei la 
data de 23.03.2018.

Participanţii la adunare vor prezenta actele de 
identitate, iar reprezen-tanţii – procură autentificată 
conform legislaţiei în vigoare.

Acţionarii şi reprezentanţii acestora pot face cu-
noştinţă cu materialele ordinei de zi începînd cu 
12.04.2018 în sediul S.A. “Angrogoscom”, între 
orele 10.00 – 16.00.

Consiliul S.A. “Angrogoscom”, 
tel. 022312151.

Aviz S.A. “ZIDCALTEN”
Conform prevederilor art. 125,126 alin 

(4) al Legii nr. 171 din 11.07.2012
I. “ZIDCALTEN” SA c/f 1004605000709 un 

emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise 
la tranzacţionare pe o PR. Înregistrat la C.Î.S. 
10.10.1997

Sediul emitentului: MD-3401 or. Hînceşti str. In-
dustrială, 7, tel. 0269-22-136

Codul ISIN al valorilor mobiliare: MD14ZI-
TE1001.

II. Identificarea deţinătorului de valori mobilia-
re: pers. fizică – Lopată Nicolae Simion

III. Date despre tranzacţie: Data tranzacţiei 
– 03.03.2018. Acţiuni deţinute până la tranzac-
ţie – 12 343 un. (5,24%). Numărul, cota valorilor 
mobiliare înstrăinate în cadrul tranzacţiei – 6 343 
un. (2,69%). Data tranzacţiei – 06.03.2018. Acţiuni 
deţinute până la tranzacţie – 6 000 un. (2,55%). 
Numărul, cota valorilor mobiliare înstrăinate în 
cadrul tranzacţiei – 6 000 un. (2,55%). După tran-
zacţie 0 un. (0,00%). Valori mobiliare deţinute după 
tranzacţie în comun cu persoanele ce activează în 
mod concertat 0 un. (0,00%).

Cod ISIN Denumirea emitentului Cereri pentru 
cump rare, un.

Pre ul pentru 
unitate, lei

Oferte pentru 
vânzare, un.

MD14OTIS100 Compania Internationala de Asigurari "ASITO" SA 0,00 8,50 3866669,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 223,22 29900,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 125,56 59855,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 125,56 390245,00
MD14AING100 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A 0,00 0,77 18764420,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 1054,71 389760,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 1064,02 36605,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 1450,00 2,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 1500,00 172,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 6,00 1200,00 0,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 91,00 1400,00 0,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 175,00 11500,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 75,00 517,00

MD14LORI100 SA "FABRICA DE CONSERVE DIN FLORESTI" 0,00 7,00 44316,00
MD14ZINO100 SA "ZIDARUL-NORD" 0,00 16,00 36548,00
MD14ALET100 SA "ALET" 0,00 0,01 106970,00
MD14CEPU100 SA "CEREALE-PRUT" 0,00 3,50 9000,00
MD14CICU100 SA "PISCICULTORUL" 0,00 1,00 9930,00
MD14CLIT1009 S.A.  "FACLIA STIINTEI" 0,00 5,07 12669,00
MD14FRAN100 SA Combinatul de panificatie "FRANZELUTA" 0,00 18,00 693,00
MD14MEZO10 SA "MEZON" 0,00 10,00 2000,00
MD14MIOA100 SA "MIOARA" 0,00 5,00 91482,00
MD14NELI1003 SA "FABRICA DE CONFECTII "IONEL" 0,00 5,00 2635,00
MD14TCTC100 SA "TUTUN-CTC" 0,00 30,00 100,00
MD14TICO100 SA "TIPAR - COLOR" 0,00 1,00 26351,00
MD14TICO100 SA "TIPAR - COLOR" 0,00 10,00 637,00
MD14TIRP100 SA IM "TIREX PETROL" 0,00 20,00 50,00
MD14TROL100 SA "AGROPETROL" 0,00 50,00 314,00

Pia a reglementat

Sistemul multilateral de tranzac ionare (MTF)

Nr. 
d/o  Denumirea emitentului ISIN

Num rul 
valorilor 

mobiliare în 
pachet, unit i

Pre ul 
pentru o 

unitate, lei

Valoarea total  a 
pachetului, lei

Pondere din 
volumul 

emisiei,%

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei

Data depunerii 
cererii

Data începerii 
licita iei

Termenul de 
valabilitate al 

cererii

1 Compania Internationala de Asigurari "ASITO" SA MD14OTIS1008 3866669 8,50 32 866 686,50 83,1267 10,00 29.01.2018 02.04.2018 06.04.2018

2 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 29900 223,22 6 674 278,00 4,9833 100,00 08.02.2018 10.04.2018 21.04.2018

3 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 59855 125,56 7 515 393,80 9,9758 100,00 08.02.2018 10.04.2018 21.04.2018

4 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 390245 125,56 48 999 162,20 65,0408 100,00 08.02.2018 10.04.2018 21.04.2018

5 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A MD14AING1004 18764420 0,77 14 448 603,40 87,2764 - 08.02.2018 18.04.2018 20.04.2018

6 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA MD14AGIB1008 389760 1 054,71 411 083 769,60 37,5624 200,00 14.02.2018 17.04.2018 30.04.2018

7 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA MD14AGIB1008 36605 1 064,02 38 948 452,10 3,5277 200,00 14.02.2018 17.04.2018 30.04.2018

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 21 Martie 2018

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

13.03.18 13:01 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 1380,00 100 138000,00 Vinzare Cumparare                          1037634 0,01 200,00
15.03.18 13:01 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 75,00 18 1350,00 Vinzare Cumparare                          4967794 0,00 100,00
15.03.18 13:01 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 75,00 179 13425,00 Vinzare Cumparare                          4967794 0,00 100,00
16.03.18 11:33 MD14KILM1006 SA"KILIM" 5,25 31087 163206,75 Oferta publica pe piata secundara   270256 11,50 5,00

Total 31384 315981,75

(Perioada 12-16 martie 2018)
Tranzac ii cu valori mobiliare ale emiten ilor din Republica Moldova, pe pia a reglementat  sau MTF

Pia a reglementat

Scopul documentului constă în 
excluderea situaţiilor incerte şi 
stabilirea unor criterii clare pentru 
ordinea delimitării, stabilirea 
competenţelor autorităţilor locale şi 
centrale în procesul de distincţie a 
proprietăţii publice după proprietate 
şi regiuni. 

Legea are drept scop consolidarea ca-
drului legislativ pentru delimitarea propri-
etăţii publice, protecţia drepturilor de pro-
prietate şi utilizarea efectivă a proprietăţii 
publice a statului, unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul I şi II, inclusiv UTA 
Găgăuzia. 

Proiectul de lege a fost elaborat de Mi-
nisterul Economiei şi Infrastructurii, având 
în vedere faptul că actuala lege privind 
terenurile în proprietate publică şi delimi-
tarea acestora, adoptată la 5 aprilie 2007, 
deşi reglementează delimitarea terenurilor 
aflate în proprietatea publică, precum şi 
terenurile proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, reglementează 
un segment îngust al întregului proces de 

delimitare a proprietăţii publice şi nu oferă 
mecanismul în sine. 

În pofida faptului că, de jure, există o ca-
racteristică comună a terenurilor în propri-
etatea publică şi privată a statului, precum 
şi a unităţilor administrativ-teritoriale, de 
facto, proprietatea de stat, în cele mai mul-
te cazuri, nu este înregistrată în registrul 
bunurilor imobile ca o proprietate a statului 
sau a administraţiei teritoriale. Mai mult, le-
gea menţionată nu precizează procedurile 
şi etapele procesului de delimitare, ceea ce 
creează confuzie în inventarierea şi iden-
tificarea proprietăţii de stat, precum şi în 
procesul de înregistrare. 

Având în vedere complicaţiile legislaţiei 
actuale, s-a decis revizuirea ei şi adoptarea 
unei noi legi privind delimitarea proprietă-
ţii publice cu indicarea responsabililor de 
acest proces, obligaţiile clare ale Guvernu-
lui, administraţiei publice centrale, Agenţiei 
Relaţii Funciare şi Cadastru, autorităţilor 
locale, inclusiv Adunării Populare a Găgău-
ziei şi reglementarea relaţiei dintre acestea 
ţinând cont de interesele publice naţionale 
şi de interesele comunităţilor locale. 

Pentru a facilita aplicarea noii legi privind 
delimitarea proprietăţii publice, documentul 
stabileşte categorii de proprietăţi care ar 
trebui clasificate drept proprietate publică a 
unităţilor de stat şi administrativ-teritoriale. 

Pentru implementarea legii vor fi nece-
sare cheltuieli de la stat şi bugetele locale 
pentru a distinge şi înregistra proprietatea 
publică, care vor fi indicate şi aprobate în 
Programul de Stat pentru delimitarea tere-
nurilor de proprietate publică. Pentru acest 
proces ar putea fi atrase surse alternative 
- granturi, asistenţă din partea donatorilor 
externi etc. 

Adoptarea noii legi privind demarcarea 
proprietăţii publice va permite revizuirea 
relaţiilor de proprietate, îmbunătăţirea efi-
cienţei managementului proprietăţii, asigu-
rarea într-un timp rezonabil a delimitării şi 
excluderii incertitudinii în regimul juridic al 
proprietăţii de stat şi proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale prin clasificarea 
proprietăţii drept de interes  public sau 
privat ale unităţilor statale/administrativ-te-
ritoriale. 

InfoMarket

Parlamentul Moldovei a adoptat în a doua lectură  
noua Lege privind delimitarea proprietăţii publice
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