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SA „Biroul de proiectare 
şi construcţii Agroindmaş”

ANUNŢ Cu privire la convocarea adunării 
generale extraordinare a acţionarilor

Organul executiv al SA „Biroul de proiectare 
şi construcţii Agroindmaş” aduce la cunoştinţa 

acţionarilor informaţia despre convocarea 
pentru data de 12.09.2019, ora 12.00, a adu-
nării generale extraordinare a acţionarilor SA 

„Biroul de proiectare şi construcţii Agroindmaş”, 
care se va petrece cu prezenţa acţionarilor 
în mun. Chişinău, str. Lunca Bîcului, 19/1,

CU UrmătoAreA ordiNe de zi:
1.  Cu privire la modificarea proiectului de reorgani-

zare a societăţii prin dezmembrare (separare);
2.  Cu privire la modificarea bilanţului de repartiţie a 

bunurilor societăţii ca rezultat al reorganizării;
3.  Aprobarea actului de transmitere-primire a bunu-

rilor către societatea formată ca rezultat al reor-
ganizării prin dezmembrare (separare);

Începutul înregistrării ora 11.40
Închiderea înregistrării ora 11.55
Începutul adunării ora 12.00
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adu-

narea generală extraordinară este întocmită conform 
situaţiei la data de 22 august 2019;

Pentru participarea la adunarea generală extra-
ordinară, acţionarii vor prezenta documentele de 
identitate (buletinul sau paşaportul) iar reprezentanţii 
acţionarilor vor prezenta şi o procură perfectată în 
modul stabilit de lege;

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru 
ordinea de zi a adunării generale extraordinare în-
cepând cu data de 2 septembrie 2019 (în zilele de 
lucru), între orele 11:00-12:00 pe adresa mun. Chişi-
nău, str. Petru Rareş 36, of 146 „A”.

Organul executiv al S.A. “MOLDLOTO”

“Banca de Economii” S.A.  
în proces de lichidare

/idNo-1003600002549/
aduce la cunoştinţa potenţialilor cum-
părători despre desfăşurarea la Bursa 
de Valori a Moldovei a licitaţiilor “cu 
strigare”, de vânzare a bunurilor mo-
bile (valori mobiliare) în loturi unice 

în perioada de expunere 13.09.2019 
– 15.10.2019 după cum urmează:
SA “Magistrala” (IDNO-1002602003473), 

cantitate acţiuni 43 689 la preţ per acţiu-
ne – 2,50 lei, valoarea totală 109,222.50 
lei, începutul licitaţiei din 30.09.2019; SA 

“ASPA” (IDNO-1003606006192) cantitate 
acţiuni 97 498 la preţ per acţiune – 14,30 
lei, valoarea totală 1,394,221.40 lei, înce-
putul licitaţiei din 30.09.2019 si S.A.

Bursa de Valori a Moldovei (IDNO 
1003600004978), cantitatea de acţiuni – 1 
(una) la preţ – 148,298.40 lei per acţiune, 
valoarea totală 148,298.40 lei, începutul 
licitaţiei din 13.09.2019.

Bunurile mobile se vând în condiţii spe-
ciale care sunt prevăzute de actele interne 
ale emitenţilor nominalizaţi şi de legislaţia 
RM. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunuri-
le expuse la vânzare şi procedura de vân-
zare a activelor nominalizate, în zilele de 
lucru orele 10:00–16:00, la sediul Banca 
de Economii S.A. în proces de lichidare pe 
adresa: mun. Chişinău, bl. Mircea cel Bă-
trân, 23 (tel. 067218127) şi la societatea 
de investiţii „VALINVEST” S.A. pe adresa: 
mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin 5/1 (tel: 
22-12-55,079778164).

“MOLDASIG” S.A.
aduce la cunoştinţa investitorilor şi acţi-

onarilor, că Raportul semestrial al entităţii 
de interes public – Compania de asigurări 

“MOLDASIG” S.A., pentru semestrul I al 
anului 2019, perfectat în conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la 
dezvăluirea informaţiei de către emitenţii 
de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea 
CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, este dezvăluit 
public prin intermediul Mecanismului oficial 
de stocare a informaţiei disponibil la adresa 
https://emitent-msi.market.md/ro/, precum 
şi plasat în formă electronica pe pagina web 
a societăţii http://www.moldasig.md.

In atenţia acţionarilor 
Combinatul de producere 

a Materialelor de Construcţie 
„USBA” S.A.!

AViz de convocare a Adunării ge-
nerale extraordinare a acţionarilor 
Combinatul de producere a materi-
alelor de Construcţie „USBA” S.A.

Combinatul de producere a Materialelor 
de Construcţie „USBA” S.A., Vă aduce la 
cunoştinţă că la 05.09.2019, de către Con-
siliul Societăţii, a fost hotărîtă convocarea 
adunarii generale extraordinare a acţiona-
rilor, care va avea loc la 01.10.2019, la ora 
12:00, pe adresa: MD-3901, str. Muncii, 4, 
mun. Cahul, r-l Cahul, Republica Moldova.

ordiNeA de zi A AdUNării geNerAle 
extrAordiNAre A ACŢioNArilor:
Aprobarea reorganizării societăţii prin 1. 
tranformarea formei organizatorico-juridi-
ce din Societatea pe Acţiuni în Societatea 
cu Răspunderea Limitată.
Aprobarea proiectului de reorganizare.2. 
Aprobarea actului de transmitere a active-3. 
lor şi pasivelor de la Societatea pe Acţiuni 
la Societatea cu Răspunderea Limitată şi 
altor documente ce ţin de reorganizarea 
societăţii.
Aprobarea actelor de constituire ale Societă-4. 
ţii reorganizate prin transformare, aprobarea 
denumirii societăţii, cuantumului capitalului 
social, distribuirea părţilor sociale şi adresei 
juridice a acestea, precum şi înregistrarea 
modificărilor date în instituţiile de Stat.
Numirea organelor de conducere ale Soci-5. 
etăţii cu Răspunderea Limitată.
Inştiinţarea creditorilor Societăţii pe Acţiuni 6. 
Combinatul de producere a Materialelor 
de Construcţie „USBA” privind reorganiza-
rea societăţii.
Desemnarea persoanelor împuternicite 7. 
din numele societăţii pentru prezentarea 
şi înregistrarea tuturor documentelor ne-
cesare aferente reorganizării societăţii la 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare, I. 
P. Agenţia Servicii Publice, Societatea de 
Investiţii, Societatea de Registru, Serviciul 
Fiscal de Stat, CNAM, CNAS precum şi 
altele instituţiile de stat.
Autentificarea procesului-verbal al adună-8. 
rii generale extraordinare a acţionarilor.

Modul de petrecerea a adunării – cu prezenţa 
acţionarilor. Lista acţionarilor cu drept de par-
ticipare la adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor este elaborată pentru 09.09.2019.

Acţionarii vor avea posibilitatea să facă 
cunoştinţă cu materialele ordinii de zi a adu-
nării generale extraordinare a acţionarilor din 
16.09.2019 între orele 10:00-16:00, pe adresa 
MD-3901, str. Muncii, 4, mun. Cahul, r-l Cahul, 
Republica Moldova.

Data şi ora înregistrării acţionarilor pentru 
participare la adunarea generală extraordinară 

– 01.10.2019, de la orele 11:00 pînă la 11:55.
Reprezentanţii acţionarilor să prezinte do-

cumentele de reprentare întocmite în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare şi document de 
identitate.

relaţii la tel. (0299) 41701

Stimaţi acţionari 
“MOLDASIG” S.A.!

Vă aducem la cunoştinţă că la 
data de 06.09.2019 a avut loc 

Adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor “MOLDASIG” S.A. La 
Adunarea generală extraordinară 
a acţionarilor “MOLDASIG” S.A., 

AU foSt AproBAte  
UrmătoArele hotărâri:

Se încetează înainte de termen împu-1. 
ternicirile componenţei precedente a 
Consiliului societăţii.
Se aleg în componenţa Consiliului so-2. 
cietăţii, pentru un termen de 3 ani, ur-
mătoarele persoane: Ciobanu Tatiana, 
Buliba Roman, Cobzari Ludmila.
A stabili cuantumul retribuţiei lunare 3. 
membrilor Consiliului Societăţii.
Se încetează înainte de termen împuter-4. 
nicirile membrilor Comitetului de Audit.
Se aleg în componenţa Comitetului de 5. 
Audit, pentru un termen de 3 ani, urmă-
toarele persoane: dna Ciobanu Tatiana, 
dna Iuteş Stela, dna Cristian Tatiana. 
Persoanele alese în funcţia de membru 
al Comitetului de Audit vor începe să-şi 
exercite funcţiile doar după aprobarea 
candidaturilor acestora de către Comi-
sia Naţională a Pieţei Financiare din 
Republica Moldova, în calitate de Auto-
ritate de Supraveghere.
Se alege în funcţia de Preşedinte al Co-6. 
mitetului de Audit pe dna Iuteş Stela.
A nu achita retribuţie pentru munca 7. 
desfăşurată de către membrii Comitetu-
lui de Audit.

comunică că la data de 05.09.2019 a avut loc Adunarea 
generală extraordinară a acţionarilor, ţinută pe adresa: mun. 
Chişinău, str. Veronica Micle, 10 “A”. La adunare au fost re-

prezentate 100% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
ale Societăţii întrunind cvorumul necesar şi prin vot unanim 

AU foSt AproBAte UrmătoArele deCizii:
S-a aprobat reorganizarea Societăţii pe Acţiuni “MOLDLOTO” prin 1. 
transformare în societate cu răspundere limitată.
S-a aprobat constituirea Societăţii cu Răspundere Limitată “MOL-2. 
DLOTO” în rezultatul reorganizării prin transformare a Societăţii pe 
Acţiuni “MOLDLOTO” (IDNO: 1003600077873 din 10.05.1995) în 
calitate de succesor deplin de drepturi şi obligaţiuni al acesteia.
S-a aprobat Actul de transmitere (transfer) al tuturor activelor şi pasi-3. 
velor de la S.A. “MOLDLOTO” la S.R.L. “MOLDLOTO” şi altor docu-
mente ce ţin de reorganizarea societăţii.
S-au aprobat actele de constituire, cuantumul capitalului social, se-4. 
diul şi organele de conducere ale S.R.L. “MOLDLOTO”.

S-a aprobat procedura de înregistrare de stat a reorganizării S.A. 5. 
“MOLDLOTO” la Agenţia Servicii Publice şi Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare.
S-a stabilit de a informa creditorii despre reorganizarea S.A. “MOL-6. 
DLOTO” în termen de 15 zile din data adoptării hotărârii adunării ge-
nerale extraordinare.
A fost desemnat Administratorul Societăţii în calitate de persoană 7. 
responsabilă de procedura de reorganizare prin transformare a So-
cietăţii, care va asigura perfectarea şi semnarea actelor ce ţin de re-
organizarea societăţii pentru înregistrare în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, inclusiv la Agenţia Servicii Publice şi Comisia Naţională 
a Pieţei Financiare, precum şi publicarea comunicatelor/avizelor ne-
cesare în ziarul Capital Market şi Monitorul Oficial privind deciziile 
adunării generale extraordinare a acţionarilor şi derularea procedurii 
de reorganizare.
S-a aprobat autentificarea semnăturilor preşedintelui şi secretarului 8. 
adunării pe procesul verbal al adunării de către membrii Comisiei de 
cenzori a Societăţii.

Guvernul Moldovei a informat FMI că 
toate condiţiile convenite au fost îndeplinite 
pentru următoarea tranşă a împrumutului
Declaraţia a fost făcută de prim-ministrul Maia Sandu la postul de 
televiziune PRO TV Chişinău, menţionând că documentele vor fi 
transmise Consiliului de Administraţie al FMI, care le va examina şi 
va decide asupra alocării următoarei tranşe de împrumut în Moldova 
în cadrul programului de finanţare existent.

„Aceasta înseamnă că vom avea acces la resursele FMI şi, foarte important, 
ne va oferi acces la asistenţa macrofinanciară din partea Uniunii Europene. 
Acest lucru este extrem de important, deoarece vom primi peste 1 miliard de 
lei de la UE sub forma de grant. Este vorba despre bani pentru plata salarii-
lor, pensiilor şi a altor cheltuieli necesare”, a subliniat Maia Sandu.

Amintim ca în 2019, Moldova poate primi o altă tranşă de împrumut de la 
FMI în valoare de 46,5 milioane USD, sub rezerva implementării măsurilor 
preliminare convenite cu Fondul. Acest lucru a fost anunţat de premierul Mol-
dovei, Maia Sandu, şi de şeful misiunii FMI, Ruben Atoyan, în urma rezultatelor 
activităţii experţilor fondului din ţara noastră, în perioada 26 iunie – 10 iulie.

După cum s-a menţionat, părţile au ajuns la un acord la nivel de experţi 
cu privire la revizuirea părţilor a patra şi a cincea a programului de reformă 
economică pe trei ani susţinut de FMI printr-un mecanism extins de credi-
tare (FEC) şi un mecanism extins de finanţare (FEP). Acest acord ar trebui 
aprobat de către conducerea FMI şi Consiliul Executiv.

Examinarea de către Consiliul executiv poate avea loc în septembrie, sub 
rezerva punerii în aplicare a măsurilor preliminare convenite de către au-

torităţi pentru a asigura sustenabilitatea finanţelor publice, pentru a creşte 
disciplina fiscală şi pentru a restabili sectorul bancar. După finalizarea revi-
zuirii, Moldova va avea acces la tranşa de 46,5 milioane dolari.

După cum a menţionat Ruben Atoyan, misiunea FMI a ajuns la un acord 
cu autorităţile moldovene cu privire la măsurile fiscale necesare pentru co-
rectarea abaterilor din politicile promovate de autorităţi care au fost cauzate 
de aprobarea în 2018 a unui pachet de iniţiative fiscale, amnistie de capital 
şi amnistie fiscală, care au fost împotriva obiectivelor programului şi au dus 
la creşterea presiunii asupra bugetului.

Autorităţile moldoveneşti au trebuit să aprobe modificările la buget pentru 
anul 2019 pentru a reduce gradul de vulnerabilitate în sfera fiscală şi, în 
acelaşi timp, să menţină cheltuielile sociale prioritare la nivelul cerut.

Programul de acţiune convenit cu FMI a conţinut, de asemenea, măsuri 
pentru îmbunătăţirea administrării impozitelor, creşterea eficienţei cheltuieli-
lor guvernamentale şi alte acţiuni pentru creşterea responsabilităţii fiscale şi 
financiare. Programul de trei ani al FMI cu Moldova, aprobat pe 7 noiembrie 
2016, prevede o asistenţă financiară în valoare de aproximativ 179 milioane 
dolari, din care aproximativ 112 milioane dolari au fost deja transferate.

Două treimi din împrumut sunt furnizate prin intermediul mecanismului 
extins de creditare (ECF), care prevede o rată a dobânzii zero până la 
sfârşitul anului 2018, o perioadă de graţie de 5,5 ani şi un termen de ram-
bursare de 10 ani. Suma rămasă este furnizată prin Facilitatea de finanţare 
extinsă (EEF), care prevede o rată a dobânzii egală cu rata de bază a DST 
(în prezent 2,1%), o scadenţă de 10 ani şi o perioadă de graţie de 4,5 ani.
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Tipul transactiei

02.09.2019 MD14AGIB1008
BC "MOLDOVA
AGROINDBANK" SA

150 2623 393450 200 1037634 0,01
Pachet Unic
(Licitare cu strigare)
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