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Data
tranzac iei

Codul ISIN Denumirea emitentului
Valori

mobiliare
Pre ul Volumul

Valoarea
nominal

Emisia
% din
emisie

Tipul tranzac iei

11.08.2020 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 7000 159 1113000 100 1315442 0,53 Cumparare vinzare

11.08.2020 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 1050 159 166950 100 1315442 0,08 Cumparare vinzare

12.08.2020 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 1000 159 159000 100 1315442 0,08 Cumparare vinzare

14.08.2020 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 345 270 93150 100 4967794 0,01 Cumparare vinzare

Statistica tranzac iilor înregistrate pe pia a reglementat în perioada 10.08.2020 14.08.2020

Nr. 
d/o  Denumirea emitentului ISIN

Numărul 
valorilor 

mobiliare în 
pachet, 
unităţi
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pentru o 

unitate, lei

Valoarea totală a 
pachetului, lei

Pondere din 
volumul 

emisiei,%

Valoarea 
nominală a 
unei valori 
mobiliare, 

lei

Data 
depunerii 

cererii

Data începerii 
licitaţiei

Termenul de 
valabilitate al 

cererii
Detalii

1 SA "ASPA" MD14ASPA1006 97498 6,84 666 886,32 6,2567 10,00 31.07.2020 17.08.2020 01.09.2020

2 SA"MAGISTRALA" MD14MAGI1005 43689 1,21 52 863,69 1,4992 5,00 31.07.2020 17.08.2020 01.09.2020

3 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 61200 296,75 18 161 100,00 10,2000 100,00 31.07.2020 01.10.2020 14.10.2020

4 S.A "DRUMURI ORHEI" MD14ORHD1008 4079819 10,50 42 838 099,50 99,3751 10,00 11.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 Agentia Proprietatii Publice

5 S.A. "DRUMURI-SOROCA" MD14SORD1005 3339468 12,50 41 743 350,00 99,3569 10,00 11.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 Agentia Proprietatii Publice

6 S.A. "DRUMURI CRIULENI" MD14CRID1001 4202669 13,40 56 315 764,60 99,1430 10,00 11.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 Agentia Proprietatii Publice

7 S.A"DRUMURI-CAHUL" MD14CAHD1001 2382336 16,60 39 546 777,60 98,8476 10,00 11.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 Agentia Proprietatii Publice

8 SA "RIF-ACVAAPARAT" MD14RIFA1001 356896 57,28 20 443 002,88 92,9080 5,00 11.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 Agentia Proprietatii Publice

9 SA "METALFEROS" MD14METF1009 281065 3 230,00 907 839 950,00 78,2819 10,00 11.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 Agentia Proprietatii Publice

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 19 August 2020
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În perioada 17-21 august, la Bursa 
de Valori a Moldovei sunt organizate 
licitaţii cu strigare, în cadrul rundei de 
privatizare de vară
La licitaţii sunt scoase acţiunile statului deţinute în 6 societăţi 
pe acţiuni, cota statului variind de la 78,2% până la 99,3%.

Astfel, la licitaţiile cu strigare se vând acţiunile statului la SA 
Metalferos (78,282%) la preţul iniţial de 907 mil. lei, institutul de 
cercetări Rif-Acvaaparat (92,908%) – 20,4 mil. lei, precum şi pa-
chetele majoritare deţinute de stat la patru întreprinderi de repa-
raţie şi întreţinere a drumurilor: Drumuri-Orhei (99,375%) – preţul 
iniţial 42,83 mil. lei, Drumuri-Soroca (99,357%) – 41,7 mil. lei, Dru-
muri-Criuleni (99,143%) – 56,3 mil. lei şi Drumuri-Cahul (98,84%) 
– 39,5 mil. lei.

Amintim că Agenţia Proprietăţii Publice organizează, în perioada 
17 iulie-18 august, prima rundă de privatizare din anul curent. La 
vânzare au fost scoase 22 de obiecte, cu preţul iniţial de peste 1,1 
mlrd. lei. În cadrul licitaţiei cu strigare din 5 august au fost scoase 3 
bunuri în sumă de 11,4 mil. lei. Astfel, au fost vândute două bunuri 
amplasate în Chişinău: tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
pentru care s-a achitat 9,35 mil. lei (preţul iniţial de vânzare – 8,5 
mil. lei) şi o încăpere de pe strada Decebal cu o suprafaţă de 187,5 
m.p. – contra sumei de 1,22 mil. lei (preţul iniţial – 1,1 mil. lei). Tot-
odată, a fost vândut cinematograful “Prut” din Făleşti, fiind achitată 
suma de 0,83 mil. lei (preţul iniţial de vânzare – 0,75 mil. lei).

În 2020, APP intenţionează să organizeze două runde de pri-
vatizare şi să obţină venituri din vânzarea proprietăţii publice în 
sumă de 700 de milioane de lei. În 2019, veniturile din privatizare 
în Moldova s-au ridicat la 191,7 milioane lei, fiind de două ori mai 
puţin decât în anul precedent (366,03 milioane lei).

Ministerul Agriculturii simplifică 
procedura de depunere a dosarelor 
pentru accesarea ajutorului pentru 
prejudiciile cauzate de secetă şi grindină
Acestea sunt rezultatele negocierilor, organizate la 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 
(MADRM) cu grupul de iniţiativă al agricultorilor protestatari.

Şeful MADRM, Ion Perju, a declarat că guvernul va modifica, 
la următoarea şedinţă, Regulamentul privind stabilirea modului 
de acordare a compensaţiilor pentru diminuarea consecinţelor 
calamităţilor naturale asupra recoltei anului 2020. Potrivit lui, va 
fi simplificată procedura de depunere a dosarelor pentru agenţii 
economici care au înregistrat pierderi mai mari de 60% şi sunt eli-
gibili de a beneficia de compensaţia pentru diminuarea pagubelor 
cauzate de seceta din anul curent.

Astfel, va fi exclusă necesitatea prezentării extrasului din Regis-
trul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arendă. În 
schimb, agricultorii vor trebui să prezinte un certificat ce confirmă 

suprafaţa de teren agricol deţinută sau prelucrată şi cultura culti-
vată pe aceasta, document eliberat de autoritatea publică locală/
primăria unde producătorul agricol îşi desfăşoară activitatea.

Totodată, la întrevedere au fost abordate şi subiecte ce vizează 
evaluările colectării şi procesării datelor din teritoriu privind pagu-
bele înregistrate.

La toate întrebările celor prezenţi au fost oferite răspunsuri şi 
soluţii concrete, inclusiv la cele ce ţin de planificare pe viitor (plăţi 
directe la hectar şi cap de animal; dezvoltarea sistemelor de iriga-
re; politica de dezvoltare a sectorului zootehnic; politica de sub-
venţionare post-investiţii ş. a.).

Amintim că în acest an, din cele 415 de mii de hectare de culturi 
cerealiere din prima grupă, aproximativ jumătate au fost afectate 
de secetă şi în proporţie de peste 60% de alte calamităţi naturale.

Săptămâna trecută, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricul-
tură a lansat campania de recepţionare a cererilor de acordare a 
compensaţiilor în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor na-
turale provocate recoltei anului 2020. Compensaţia este acordată 
agricultorilor care au suferit prejudiciu ca urmare a secetei ce a 
afectat 60% şi mai mult din recoltă.

Mărimea compensaţiei pentru pagubele provocate se calculează 
reieşind din suprafaţa afectată şi cuantumul valoric per cultură. 
Cuantumul valoric per cultură raportat la unitatea de suprafaţă a 
fost aprobată la nivelul de 500 lei/ha grâu de toamnă, 510 lei/ha 
orz de toamnă, 700 lei/ha rapiţă de toamnă, 550 lei/ha mazăre, 
1000 lei/ha legume cultivate în câmp deschis, 1500 lei/ha de viţă 
de vie, 1900 lei/ha de fructe, nuci, arbuşti fructiferi şi căpşună.

Pentru a primi compensaţii, agricultorii trebuie să prezinte un 
pachet de documente, inclusiv confirmarea actelor de constatare 
a pagubelor.

În I semestru din 2020, piaţa 
farmaceutică din Moldova a crescut cu 
3,5% faţă de aceeaşi perioadă din anul 
trecut şi a însumat 87 mil. euro
Aceste date au fost prezentate de ziarul “Ekonomiceskoe 
obozrenie Logos-Press”, cu referire la informaţiile companiei 
analitice Pharmaceutical Marketing Group.

În termeni fizici (în pachete cu medicamente), vânzările au scă-
zut la 33 de milioane de unităţi (-600 mii pachete). Asociaţia pro-
ducătorilor străini de medicamente din Moldova (APIM) notează 
că în acest an a existat o deviere pe piaţă în favoarea medica-
mentelor antivirale şi a imunostimulatoarelor, în urma cărora restul 
gamei a suferit.

În TOP-5 dintre cele mai vândute medicamente în şase luni din 
2020 au intrat: Groprinosin, la care vânzările s-au ridicat la 947 mii 
dolari, Rebif – 642 mii dolari, Nimesil – 629 mii dolari, Diroton – 
546 mii dolari, Concor – 461 mii dolari.

În total, în Moldova sunt înregistrate 2,6 mii denumiri de medica-
mente. Liderii pe piaţa farmaceutică din Moldova în şase luni din 
anul 2020 au fost companiile Gedeon Richter (cota de piaţă 6,6%), 

Berlin-Chemie Menarini (5,9%) şi KRKA (5,17%), la care vânzările 
totale s-au ridicat la aproximativ 20 de milioane de dolari.

În TOP-10 au mai intrat companiile World Medicine (2,7%), Ba-
yer (2,2%), Sanofi (2,1%), Nobel (2,1%), Balkan Pharmaceuticals 
(2%), Bilim-Pharm (1,9%) şi Takeda (1,8% din piaţă).

De la începutul anului 2020, patru furnizori au redus volumul vân-
zărilor: Medicina Mondială (-20%), Takeda (-15%), Sanofi (-5,5%), 
Bilim-Pharm (-1,5%). Restul companiilor şi-au majorat vânzările 
de la 4% la 7%.

În prezent, în Moldova, vânzările cu amănuntul a medicamente-
lor sunt efectuate prin intermediul a 1,2 mii de farmacii, dintre care 
768 aparţin lanţurilor farmaceutice. Pe piaţă s-au format 8 lanţuri de 
farmacii, dintre care 6 aparţin unor companii angro. De exemplu, 
Farmacia Familiei de la Dita Estfarm, care operează o reţea de 182 
farmacii, este în frunte detaşat. Urmează lanţul Hippocrates (Tetis In-
ternational) – 141 farmacii, Felicia – 118, Orient (compania Vinamex) 
– 79, Elody (compania Becor) – 77, Peon (compania Peon-Farm) – 
66 farmacii, Gedeon Richter (compania RihPangalPharma) – 39.

În plus, există farmacii dezvoltate de Tri V Farm – 41 de farma-
cii, inclusiv farmacii sub marca Mama. Farmaciile solitare ocupă 
aproximativ 35% din piaţă, cifra lor de afaceri nu depăşeşte 100 
de mii de lei pe lună.

Publicaţia constată că, odată cu scăderea populaţiei la 2,6 mi-
lioane de persoane, ponderea afacerilor farmaceutice creşte în 
Moldova. În prezent unei farmacii îi revine 2,2 mii de persoane. 
Pentru comparaţie, în ţările europene o farmacie acoperă 3,5-4 
mii de persoane.

În Moldova s-au adoptat peste 1200 de 
standarde europene şi au fost anulate 
517 standarde depăşite
Potrivit Ministerului Economiei şi Infrastructurii, datele au 
fost prezentate în cadrul vizitei de lucru a şefului MEI, Sergiu 
Railean la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM).

Se menţionează că, în 2020, a fost iniţiat procesul de elabora-
re a 29 de standarde moldoveneşti pe domeniile neacoperite de 
standardele europene şi internaţionale, dintre care 10 au fost deja 
aprobate – 9 se referă la domeniul construcţiilor şi unul privind pro-
ducţia alcoolică. ISM gestionează un Fond Naţional de Standarde 
care cuprinde peste 32500 standarde moldoveneşti, dintre care 
peste 26200 sunt standarde europene, 3800 standarde internaţio-
nale, 2400 standarde interstatale şi ale altor ţări, precum şi 85 de 
standarde moldoveneşti originale.

Costul de obţinere a unui standard, pe care îl achită un agent 
economic la ISM este în medie de 300 lei. Printre cele mai rele-
vante acţiuni înregistrate de ISM în prima jumătate a anului 2020, 
se numără, implementarea a 2 sisteme de management – Siste-
mul de Management al Securităţii Informaţiei şi Sistemul de Ma-
nagement al Continuităţii Activităţii, care au rolul de a contribui la 
sporirea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii informaţiei.
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