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Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF  
la data de 23.05.2018

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 6,80 26 293 349,20 83,1267 10,00 17.04.2018 18.06.2018 22.06.2018

2 BC "MOLDINDCONBANK" SA MD14MICB1008 3173751 239,50 760 113 364,50 63,8865 100,00 17.04.2018 03.07.2018 16.07.2018

3 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 59855 87,89 5 260 655,95 9,9758 100,00 10.05.2018 16.07.2018 27.07.2018

4 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 390245 87,89 34 298 633,05 65,0408 100,00 10.05.2018 16.07.2018 27.07.2018

5 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 29900 156,25 4 671 875,00 4,9833 100,00 10.05.2018 16.07.2018 27.07.2018

6 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A MD14AING1004 232485 4,03 936 914,55 1,0813 - 11.05.2018 28.05.2018 08.06.2018

7 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A MD14AING1004 18764420 0,54 10 132 786,80 87,2764 - 16.05.2018 18.07.2018 20.07.2018

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 23 Mai 2018

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 6,80 3866669,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 239,50 3173751,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 87,89 59855,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 87,89 390245,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 156,25 29900,00
MD14AING100 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A 0,00 4,03 232485,00
MD14AING100 C.A. "ALLIANCE INSURACE GROUP" S.A 0,00 0,54 18764420,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 1600,00 90,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 98,00 1350,00 0,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 165,00 11499,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 41,00 76,00 0,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 715,00 75,00 0,00

MD14VING100 SA "CEPROSERVING" 0,00 153,16 347637,00
MD14LIAC1000 Agrofirma "Cimislia" SA 0,00 1000,00 804,00
MD14ALET100 SA "ALET" 0,00 0,01 106970,00
MD14CLIT1009 S.A.  "FACLIA STIINTEI" 0,00 5,07 12669,00
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
MD14ZINO100 SA "ZIDARUL-NORD" 0,00 16,00 7148,00

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

14.05.18 13:01 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 75,00 149 11175,00 Vinzare Cumparare                          4967794 0,00 100,00
14.05.18 13:01 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 75,00 1483 111225,00 Vinzare Cumparare                          4967794 0,03 100,00
14.05.18 13:01 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 75,00 37650 2823750,00 Vinzare Cumparare                          4967794 0,76 100,00
15.05.18 13:01 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 75,00 715 53625,00 Vinzare Cumparare                          4967794 0,01 100,00
15.05.18 13:01 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 75,00 3 225,00 Vinzare Cumparare                          4967794 0,00 100,00
18.05.18 12:01 MD14ZITE1001 SA "ZIDCALTEN" 11,00 9175 100925,00 Oferta publica pe piata secundara   235691 3,89 10,00

Total 49175 3100925,00

15.05.18 13:01 MD14CAST1000 SA"Cartea din Straseni" 10,12 3128 31655,36 Vinzare Cumparare                          48617 6,43 5,00
Total 3128 31655,36

(Perioada 14-18 mai 2018)
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)

Producătorii agricoli vor obţine mai uşor acces  
la apele de suprafaţă pentru irigarea terenurilor
În acest sens, Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede o serie de modificări la 
unele acte legislative, inclusiv la Legea apelor.

Potrivit proiectului, producătorii agricoli vor avea dreptul să amplaseze prize de apă şi instalaţii 
mobile pe terenurile adiacente râurilor sau bazinelor de apă pentru irigarea terenurilor. Anterior nu se 
permitea montarea instalaţiilor mobile de captare a apei în acest scop. De asemenea, a fost redusă 
lista actelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosirea apei pentru irigare. Ast-
fel, au fost excluse paşaportul prizei de apă şi contractul de transportare şi receptare a apelor uzate 
pentru epurare. Proiectul stabileşte ca autorizaţiile respective vor fi eliberate în termen maxim de 30 
de zile, fără tergiversarea procesului.

Totodată, asociaţiile utilizatorilor de apă vor putea primi în folosinţă gratuită nu doar sisteme de irigare, 
ci şi sisteme de desecare, pentru ca să poată evacua, la necesitate, apa în exces din bazinele acvati-
ce. A fost completat şi Codul contravenţional cu sancţiuni pentru arendaşii bazinelor acvatice care vor 
împiedica accesul producătorilor agricoli la amplasarea şi utilizarea prizelor de apă pentru irigarea cul-
turilor. Totodată, piscicultorilor le va fi interzisă evacuarea apei din bazinele acvatice pentru efectuarea 
diferitor lucrări, în favoarea reutilizării acesteia pentru necesităţile de irigare a producătorilor agricoli.

În Moldova, sistemul de alocale şi plată a prestaţiilor 
sociale pentru angajaţii structurilor de forţă
Guvernul a modificat o serie de acte legislative pentru a asigura punerea în aplicare a legilor 
adoptate anterior în domeniul social şi al pensiilor. În conformitate cu aceste modificări, 
Casa Naţională de Asigurări Sociale va fi responsabil de stabilirea şi plata pensiilor pentru 
angajaţii structurilor de forţă. 

Pînă în prezent, fondurile de pensii pentru militarii şi cei contractaţi pentru serviciul militar, pentru 
personalul comandant şi de rang din organele interne, angajaţii sistemului penitenciar, ofiţerii de se-
curitate, Centrul Anticorupţie şi familiile acestora, erau gestionate şi achitate de şase structuri diferite, 
iar cheltuielile au fost acoperite din bugetul de stat. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, angajaţii 
structurilor de forţă sunt consideraţi persoane asigurate în sistemul asigurărilor de stat obligatorii şi 
plătesc contribuţii de asigurări sociale (angajator – 23%, salariat – 6%).

Conform modificărilor, această categorie de salariaţi ai structurilor de forţă beneficiază de dreptul 
asiguratului în conformitate cu Legea privind prestaţiile de incapacitate de muncă temporară şi alte 
prestaţii de asigurări sociale: indemnizaţia de invaliditate temporară ca urmare a unei boli generale 
sau a unui accident care nu este legat de muncă; alocaţie pentru prevenirea bolilor (carantină); alo-
caţie pentru reabilitare; indemnizaţia de maternitate, inclusiv soţiile, care se află în întreţinerea anga-
jatului; alocaţia pentru creşterea copilului înainte de a ajunge la vârsta de 3 ani; indemnizaţie pentru 
îngrijirea unui copil bolnav; funerare. După cum se menţionează în nota explicativă a documentului, 
una dintre condiţiile de acordare a prestaţiilor pentru asigurarea de stat de către angajaţii structurilor 
de forţă este confirmarea duratei de asigurare de cel puţin 9 luni pe parcursul a 24 de luni. În acelaşi 
timp, definiţia şi plata prestaţiilor angajaţilor instituţiilor care intră sub incidenţa Legii cu privire la 
secretul de stat se vor face de către angajator.

Companiile de audit şi auditorii-antreprenori individuali 
vor ţine evidenţa măsurilor luate pentru a identifica 
beneficiarii clienţilor lor
Acestea sunt prevederile proiectului de modificări şi completări la ordinul Ministerului 
Finanţelor privind aprobarea Ghidului de aplicare de către societăţile de audit şi întreprinzătorii 
individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Astfel, se propune ca societăţile de audit să fie obligate să numească o persoană responsabilă 
pentru îndeplinirea cerinţelor Legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării tero-
rismului la efectuarea auditului. În acelaşi timp, companiile de audit şi auditorii individuali vor trebui să 
ţină evidenţa identificării beneficiarilor finali ai fiecărui client căruia îi sunt furnizate serviciile de audit. 
Auditorii vor fi obligaţi să furnizeze aceste informaţii la cererea Serviciului de prevenire şi combatere 
a spălării banilor sau a Consiliului de supraveghere a auditului.

După cum se menţionează în nota explicativă a documentului, modificările propuse vor permite 
companiilor de audit şi antreprenorilor individuali să respecte toate obligaţiile legale şi cerinţele profe-
sionale care decurg din legislaţia moldovenească actuală, dar vor contribui şi la elaborarea Politicii de 
prevenire, detectare şi raportare a spălării banilor şi finanţării terorismului. Consultările pe marginea 
acestui proiect vor avea loc pana pe 4 iunie.

Chişinău şi Kiev au parafat documentul, care permite 
transportatorilor din Moldova să se afle pe teritoriul 
Ucrainei mai mult de 90 de zile pe parcursul a 180 de zile
Potrivit ministerului Economiei şi Infrastructurii, acest lucru se datorează semnăriii 
Protocolului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la 
comunicaţia internaţională auto din 20 martie 1993.

La Ministerul Economiei şi Infrastructurii au avut loc negocierile pe marginea proiectului Protoco-
lului. În mod special, discuţiile s-au axat pe subiectul ce ţine de excluderea echipajelor antrenate 
la efectuarea serviciilor de transport rutier din lista persoanelor care cad sub incidenţa legislaţiei 
migraţionale. În prezent, conducătorii auto care prestează servicii de transport internaţional nu se 
pot afla mai mult de 90 de zile cumulativ pe teritoriul Ucrainei, pe parcursul unei perioade de 180 
de zile.

În urma negocierilor, părţile au parafat textul proiectului Protocolului la Acordul între Guvernul Repu-
blicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto. În timpul apropiat, vor 
fi finalizate procedurile interne pentru semnarea acestui Protocol.

Amintim că, anterior şefii guvernelor celor două ţări, Pavel Filip şi Volodimir Groisman au convenit 
că protocolul menţionat poate fi semnat în timpul vizitei ministrului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene la Kiev, planificată pentru luna mai.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii  
a elaborat un nou ghid practic în construcţii
Ghidul este destinat agenţilor economici din industria construcţiilor (producătorii şi 
reprezentanţii lor autorizaţi, importatori, distribuitori) şi persoanelor fizice şi juridice care 
desfăşoară activităţi antreprenoriale, furnizarea sau vânzarea de materiale de construcţie, 
instituţii de evaluare a calităţii materialelor de construcţie, investitori, designeri etc.

Documentul prezintă regulile de bază pentru introducerea pe piaţă a materialelor de construcţie, 
cerinţele pentru această categorie de produse; principiile de evaluare a conformităţii şi standardele 
utilizate, precum şi specificul procedurilor lor de recunoaştere şi certificare; sunt prezentate cate-
goriile de produse supuse evaluării tehnice etc. Consultarea proiectului se desfăşoară înainte de 
8 iunie.

InfoMarket

№20 (744), 23 мая 2018 г.


