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Nr. 
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num rul total al 
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1 SA AGROPROD MD14PROD1008 1 6 7 540 7 540,00 0,18
2 SA CARMEZ MD14RMEZ1007 10 2 2 568 25 680,00 0,12
3 SA BETON ARMAT MD14BETA1007 25 5 189 1 890,00 0,13
4 SA AVICOLA-VULC NE TI MD14COVU1006 5 1 2 000 10 000,00 0,18
5 SA ACORD MD14ACCO1003 20 1 140 2 800,00 0,94
6 SA EDILITATE FDD MD14EDIL1005 10 1 7 70,00 0,10
7 SA MICRON MD14MICR1000 10 1 34 125 1 023 750,00 3,25
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1 SA AGROPROD MD14PROD1008 1 2 7440 7440,00 0,18
2 SA INTRA GROUP MD14INGR1005 1 1 512 512,00 0,00
3 SA Tutun-CTC MD14TCTC1007 20 4 524 10480,00 0,01
4 SA ASITO-INVEST, ÎN P/L MD14ASNV1003 1 1 704 704,00 0,00
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1 SA CORPORA IA DE FINAN ARE RURAL MD14RURA1001 75 2 583 174900,00 0,98
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1 SA ÎM Efes Vitanta Moldova Brewery MD14VEST1003 25 1 19 475,00 0,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total 
de VM 

tranzac ionate, 
un. 

Volumul total 
al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM în 
num rul total al 

alcestora in 
circula ie, %

1 SA Tutun-CTC MD14TCTC1007 20 2 525 10500,00 0,01
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1 SA AGROINDMA  MD14AIND1007 20 1 103098 4269404,00 92,00

Tipul tranzac iei: Achizi ionarea ac iunilor proprii în cazul reorganiz rii emitentului

Tipul tranzac iei: Distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului bunurilor în form  de valori mobiliare

Tipul tranzac iei: Dona ie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între persoane care nu sînt rude
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Tipul tranzac iei: Vînzare - cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Vînzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007 pentru modificarea 
i completarea Legii privind societ ile pe ac iuni
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Datoria externă totală a Moldovei, 
în trimestrul I 2020, a crescut  
cu 35,2 mil. USD
Datoria externă totală a Moldovei, în trimestrul I 
2020, a crescut cu 35,2 mil. USD (+0,5%), însumând 
7 mlrd. 580,77 mil. USD la sfârşitul lunii martie.

Totodată, faţă de PIB-ul ţării, aceasta s-a majorat, în perioa-
da de referinţă, cu 0,1 p.p., până la 63,1% din PIB.

Astfel de date preliminare ale datoriei totale a ţării a publicat 
Banca Naţională a Moldovei în Balanţa de plăţi pentru ianu-
arie-martie 2020, amintind că datoria totală a ţării la sfârşitul 
anului 2019 era de 7 mlrd. 545,57 mil. USD.

Potrivit BNM, în trimestrul I din 2020, datoria publică şi dato-
ria garantată de stat s-a redus cu 47,15 mil. USD (-2,5%) – de 
la 1 mlrd. 919,15 mil. USD (la sfârşitul lui 2019) până la 1 mlrd. 
872 mil. USD (la sfârşitul trimestrului I 2020), însumând 24,7% 
din suma totală a datoriei.

În acelaşi timp, datoria negarantată a sectorului privat a 
crescut în aceeaşi perioadă cu 82,35 mil. USD (+1,5%) – de 
la 5 mlrd. 626,42 mil. USD până la 5 mlrd. 708,77 mil. USD şi 
a ajuns la 75,3% din suma totală a datoriei.

În structura datoriei externe totale a Moldovei pe sectoare, 
la sfârşitul trimestrului I 2020, cea mai mare pondere a revenit 
întreprinderilor nefinanciare – 41,8% din suma totală (cu 1,2 
p.p. mai mult decât la sfârşitul lui 2019). Urmează: creditarea 

interfiliale (inclusiv datoriile pentru importul gazului natural) cu 
o cotă de 26,3% (-0,4 p.p.), sectorul administrării publice – 
22,2% (-0,6 p.p.), organizaţiile de depozit – 4% (-0,1 p.p.), alte 
organizaţii financiare – 3% (+0,1 p.p.), BNM – 2,2% (-0,2 p.p.), 
gospodăriile casnice – 0,5% (la acelaşi nivel).

Creşterea totală a datoriei externe a Moldovei în trimestrul 
I 2020 a fost determinată de creşterea datoriei din comparti-
mentul “Alte sectoare” cu 3,5% – de la 3 mlrd. 322,62 mil. USD 
până la 3 mlrd. 437,97 mil. USD.

Totodată, datoria sectorului administrării publice a scăzut 
cu 2,2%, de la 1 mlrd. 717,96 mil. USD, la sfârşitul anului 
2019, până la 1 mlrd. 679,32 mil. USD la sfârşitul trimestrului 
I 2020.

De asemenea, datoria BNM pentru creditele FMI s-a redus 
cu 5,8% – de la 180,51 mil. USD până la 170,03 mil. USD, 
datoria băncilor comerciale s-a redus cu 4,1% – de la 312,92 
mil. USD până la 300,14 mil. USD, iar datoria externă la com-
partimentul “Investiţii directe: creditare interfiliale” a scăzut cu 
0,9% – de la 2 mlrd. 011,56 mil. USD până la 1 mlrd. 993,31 
mil USD.

Datoria externă pe termen lung era la sfârşitul trimestrului I 
2020 de 5 mlrd. 346,99 mil. USD, în scădere cu 0,7% faţă de 
sfârşitul anului 2019, când era de 5 mlrd. 385,76 mil. USD. În 
acelaşi timp, datoria externă pe termen scurt a constituit 2 mlrd. 
233,78 mil. USD, în creştere cu 3,4% faţă de sfârşitul anului 
2019 (2 mlrd. 159,81 mil. USD). Cota acestora în volumul total 
al datoriei externe a fost de 70,5% şi, respectiv, 29,5%.

La 1 ianuarie 2020, fondul locativ 
al Moldovei a constituit 1302,1 mii 
locuinţe cu o suprafaţă totală  
de 88534,3 mii m.p.
Un an mai devreme, la 1 ianuarie 2019, în ţară erau 
înregistrate 1292,5 locuinţe cu o suprafaţă totală de 
87751,3 mii m. p.

Biroul Naţional de Statistică a anunţat că la 1 ianuarie 2020 
în localităţile urbane au fost înregistrate 553,4 mii locuinţe (la 
1 ianuarie 2019-543,8 mii) cu suprafaţa totală de 39391,6 mii 
m. p. (un an mai devreme – 38697 mii m. p.), ceea ce consti-
tuie 42,5% din total fond locativ înregistrat.

În localităţile rurale s-au înregistrat 748,7 mii locuinţe (la 1 ia-
nuarie 2019-748,7 mii) cu suprafaţa totală de 49142,7 mii m. p. 
(un an mai devreme – 49054,3 mii m. p.) sau 57,5% din total.

Potrivit BNS, în anul 2019, repartizarea locuinţelor după 
numărul de camere era următoarea: locuinţele cu o cameră 
constituiau 10,2% din numărul total al locuinţelor înregistrate, 
cu două camere – 32,3%, cu trei camere – 36,5%, cu patru şi 
mai multe camere – 21%. După gradul de dotare cu utilităţi a 
locuinţelor, 60,4% din total locuinţe înregistrate sunt dotate cu 
apeduct, 58,3% – cu canalizare, 46,9% – cu încălzire centrală 
şi 90,3% – cu gaze (naturale şi lichefiate).
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