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În atenţia acţionarilor 
SA „Bursa de Valori a Moldovei”

AVIZ de convocare a Adunării 
generale extraordinare a acţi-
onarilor SA „Bursa de Valori a 
Moldovei”, prin corespondenţă

(mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16)
Executivul BVM Vă aduce la cunoş-
tinţă faptul că, Consiliul Bursei la 18 
decembrie 2020 a adoptat decizia 

privind convocarea Adunării generale 
extraordinare a acţionarilor SA „Bursa de 
Valori a Moldovei”, prin corespondenţă, 
la data de 18 ianuarie 2021, orele 12.00, 
în incinta BVM (sala de tranzacţionare), 
mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16,

cu urMătoAreA ordIne de ZI:
1.  Privind aprobarea modificărilor operate la 

Statutul Bursei de Valori a Moldovei, afe-
rente modificărilor şi completărilor aproba-
te la Legea privind Societăţile pe acţiuni, 
nr. 1134/ 1998.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe 
la adunarea generală extraordinară a acţiona-
rilor va fi întocmită conform situaţiei din data 
18 decembrie 2020.

Înregistrarea acţionarilor va avea loc prin 
prezentarea buletinelor de vot, pînă la data şi 
ora indicată în acestea.

Cu materialele adunării generale extraordinare 
a acţionarilor va fi posibil de familiarizat în zilele 
de lucru de la orele 10.00 pînă la orele 13.00, 
începând cu data de 06.01.2021 în oficiul Nr. 2 
al Bursei de Valori a Moldovei, mun. Chişinău, 
str. Maria Cibotari, 16 sau prin intermediul poş-
tei electronice, prin solicitare corespunzătoare 
în acest sens la adresa de e-mail: ala_bvm@
mail.ru. Persoana responsabilă pentru dezvălu-
irea informaţiei este dna Ala Golban.

Hotărârile adoptate de către adunarea gene-
rală extraordinară a acţionarilor vor fi publicate 
în ziarul “Capital-Market” în termen de 30 zile.

În atenţia acţionarilor 
B.C. „Victoriabank” S.A.

La data de 18 decembrie 2020 a avut 
loc Adunarea Generală extraordinară 
a acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A., 
ţinută prin corespondenţă. Locul petre-
cerii Adunării (acumulării şi examinării 
buletinelor de vot) – sediul Băncii (mun. 
Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141). 
La Adunare au participat, prin prezen-

tarea buletinelor de vot completate, 
acţionari ce deţin 87.14% din numărul de 
acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Pe ordIneA de ZI A AdunărII Au foSt 
exAMInAte urMătoArele cheStIunI:

Cu privire la modificarea şi completarea 1. 
Statutului B.C. „Victoriabank” S. A;
Cu privire la aprobarea Regulamentului 2. 
Adunării generale a acţionarilor B.C. “Vic-
toriabank” S.A. în redacţie nouă;
Cu privire la directionarea profitului anual 3. 
pentru anul 2019 la capitalizarea băncii şi 
reflectarea acestuia în componenta rezul-
tatului reportat;
Cu privire la informarea acţionarilor băncii 4. 
despre unele evenimente care influenţea-
za sau pot influenţa activitatea sau preţul 
valorilor mobiliare ale băncii.

În urma examinării chestiunilor de pe Ordinea 
de zi, Adunarea a aprobat cu 99.61% din voturile 
reprezentate la Adunare „pentru” modificările şi 
completările propuse la Statutul B.C. „Victoria-
bank” S.A. şi Regulamentul Adunării generale a 
acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A. în redacţie 
nouă, precum şi direcţionarea profitului anual al 
B.C. „VICTORIABANK” S.A. pentru anul 2019 
la capitalizarea băncii şi reflectarea acestuia în 
componenta rezultatului reportat.

Acţionarii au luat act de informaţia despre 
unele evenimente care influenţeaza sau pot 
influenţa activitatea sau preţul valorilor mobi-
liare emise de bancă.

comitetul de direcţie 
al B.c. “Victoriabank” S.A.

statistici  /  с татис тика

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 Vast-Protect MD14VAPR1002 1 1 6 958 6 958,00 0,28
2 SA VITAFRUCT MD14VIFU1001 25 2 15 600 390 000,00 23,20
3 SA ALLIANCE INVESTMENS GROUP MD14AING1004 F/N 1 614 684 614 684,00 22,47
4 SA SOLIDITATE MD14DATE1005 1 1 64 000 64 000,00 6,03
5 SA DRUMUL VIILOR MD14MUVI1002 1 1 1 189 1 189,00 2,88
6 SA Moldovagaz MD14MOLG1004 100 1 1 100,00 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 Vast-Protect MD14VAPR1002 1 2 6958 6958,00 0,28
2 SA Tirex Petrol MD14TIRP1008 6 2 183 1098,00 0,00
3 SA MICRON MD14MICR1000 10 1 563 5630,00 0,05
4 SA MIDGARD TERRA MD14MITE1006 38 2 6 228,00 0,00
5 BC Moldova-Agroindbank SA MD14AGIB1008 200 3 1 200,00 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 Fabrica de mobil  VIITORUL MD14VIIO1006 50 1 6 300,00 0,00
2 SA ZUBRE TI MD14ZUBR1000 1 1 1272 1272,00 0,21

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
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mobiliare, lei 
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un. 
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un. 
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al 

tranzac iilor, 
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Ponderea VM în 
num rul total al 

alcestora in 
circula ie, %

1 SA Corpora ia de finan are rural MD14RURA1001 75 1 100 300000,00 0,04

Tipul tranzac iei: Vânzare-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

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 14.12.2020 - 18.12.2020

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Dona ie între persoanele care sînt so i, rude sau afini pîn  la gradul II inclusiv
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Legea bugetului de stat pentru anul 2021 
a fost publicată în Monitorul Oficial
Legea bugetului de stat pentru anul 2021, legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 şi legea fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021, au 
fost publicate în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES.

Potrivit documentului publicat, bugetul de stat pentru anul 2021 se aprobă 
la venituri în sumă de 41415400,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 
55399600,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 13984200,0 mii de lei.

În acelaşi document se spune că Ministerul Finanţelor se autorizează: să 
modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii 
stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul gran-
turilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar 
cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare; să redistribui 
la solicitarea ministerelor anumite alocaţii; să redistribuie, la propunerea 
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, mijloacele alocate pen-
tru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte între autorităţile 
publice centrale care exercită calitatea de fondatori ai organizaţiilor de 
drept public din domeniile cercetării şi inovării; să contracteze, pe parcursul 
anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat pes-
te limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2021, pentru 
acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat; să recredi-
teze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv tran-
sferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele locale 
respective; să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale 
în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, 
în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţi-
lor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, 
precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice 
locale de nivelul întâi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al 
doilea şi viceversa.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.
Tot în numărul de astăzi, au fost publicate şi legea fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021 şi legea bugetului asigurări-
lor sociale de stat pe anul 2021.

Deputaţii PAS au depus astăzi o sesizare la Curtea Constituţională pri-
vind controlul a priori şi parţial al constituţionalităţii legii bugetului de stat 
pentru anul 2021.

Serviciul Fiscal a reamintit că vânzările 
electronice necesită înregistrare
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) aminteşte contribuabililor care 
desfăşoară activitatea de comerţ on-line că aceasta necesită 
înregistrare. În acest context, Serviciul face trimitere la 
mai multe prevederi ale Legii privind comerţul electronic, 
transmite MOLDPRES.

Conform legii nominalizate, „comerţul electronic reprezintă activitatea de 
întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vânzare a bunurilor, execu-
tare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicări-

lor electronice şi/sau a contractelor electronice”. Astfel, comerţul electronic 
nu este un gen de activitatea, ci o modalitate de executare a lucrărilor sau 
prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice.

Totodată, legea menţionată prevede că dreptul de a efectua comerţ elec-
tronic se obţine din momentul înregistrării la Organul Înregistrării de Stat 
a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual în condiţiile Legii 
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 
individuali.

„În cazul în care pentru vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor, presta-
rea serviciilor este necesară licenţă, comerţul electronic poate fi efectuat 
din momentul obţinerii licenţei pentru practicarea genului de activitate re-
spectiv în condiţiile Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii 
de întreprinzător”, indică SFS.

Prin urmare, magazinul on-line are la bază aceleaşi principii de acti-
vitate ca şi un magazin fizic, însă prezentarea produselor, acceptarea 
ofertei şi procurarea bunurilor are loc la distanţă în spaţiu virtual pe o 
platformă web.

Magazinul poate fi înfiinţat nu doar de către producătorul de bunuri, ci şi 
de către orice altă persoană care intermediază vânzarea lor prin procu-
rarea de la un agent local sau prin importarea de peste hotare. Activităţii 
comerţului electronic i se aplică toate actele normative ce reglementează 
activitatea economică, şi anume: modul de înregistrare a întreprinderii, ţi-
nerea contabilităţii, achitarea impozitelor, protecţia muncii etc.

În scopul susţinerii comercianţilor on-line, SFS a elaborat Ghidul contribu-
abilului începător-aspecte fiscale. Această ediţie va ajuta contribuabilul să 
identifice o formă organizatorico-juridică care s-ar potrivi situaţiei fiecăruia. 
Ghidul oferă o prezentare generală, o familiarizare cu aspectele fiscale în 
desfăşurarea activităţii de întreprinzător precum şi cunoştinţe necesare de 
bază în domeniul fiscal. Ghidul poate fi vizualizat accesând pagina oficială 
a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md), la compartimentul „Panou infor-
mativ”.

Pandemia de coronavirus  
a dus la scăderea PIB
2020, a însumat 61 719 mln de lei, preţuri curente, şi a scăzut 
cu 8,2 la sută, pe serie brută, faţă de ianuarie-septembrie 
2019, transmite MOLDPRES.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, scăderea cu 9,5 la sută a valorii 
adăugate pe economie, care are cea mai mare pondere în formarea PIB 
– de 88,5% – a dus la descreşterea acestui indicator. La scăderea PIB a 
contribuit şi reducerea impozitelor nete pe produs, volumul lor reducându-
se cu 11,2%.

În acelaşi timp, datele statistice arată că au avut contribuţii pozitive la 
evoluţia PIB creşterea cu 7,2 la sută a activităţilor în construcţii şi activităţile 
financiare şi asigurările, care au avut o creştere de 7,8%.

Din punct de vedere al utilizării, scăderea PIB în trimestrul III 2020 faţă 
de trimestrul III 2019 s-a datorat, în principal: consumului final, îndeosebi 
consumului final al gospodăriilor populaţiei, al cărui volum s-a redus cu 
8,0% şi exportului net de bunuri şi servicii, care au scăzut 20,6,%.

Reducerea activităţii economice s-a datorat interdicţiilor impuse de com-
baterea noului coronavirus. Până astăzi, în Republica Moldova s-au înre-
gistrat 128 656 de cazuri de COVID-19.
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