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Prim-ministrul Natalia 
Gavriliţa a participat 
la Summitul Global al 
Parteneriatului pentru 
Guvernare Deschisă 2021
Natalia Gavriliţa a participat la 
Summitul Global al Parteneriatului 
pentru Guvernare Deschisă (OGP 
Global Summit), ajuns la cea de-a 
şaptea ediţie. Evenimentul a avut loc 
în format online şi a fost găzduit în 
anul curent de către Republica Coreea.

Summitul a reunit şefi de guverne din mai mul-
te state, reprezentanţi ai societăţii civile, care au 
analizat progresul OGP şi au setat noi priorităţi 
pentru următorul deceniu, bazate pe consolidarea 
spaţiului civic şi implicarea sectorului asociativ în 
elaborarea politicilor publice, combaterea corupţi-
ei şi promovarea inovaţiei digitale incluzive.

În luarea sa de cuvânt, prim-ministrul Natalia 
Gavriliţa a menţionat că transparenţa şi respon-
sabilitatea, de rând cu eliminarea corupţiei din 
sistemul public, reprezintă angajamente cheie ale 
Guvernului faţă de cetăţenii Republicii Moldova.

Digitalizarea este o altă prioritate a Guvernului. 
„Soluţiile digitale ar trebui să fie o normalitate în 
relaţia statului cu cetăţenii, mediul de afaceri şi 
societatea civilă. Digitalizarea serviciilor publice 
va spori transparenţa, fiind un instrument ex-
celent pentru atenuarea riscului de corupţie”, a 
declarat Natalia Gavriliţa, subliniind că, în acest 
sens, Executivul a numit un viceprim-ministru res-
ponsabil exclusiv pe domeniul digitalizării. În pre-
zent, autorităţile statului elaborează cadrul legal 
care va facilita interacţiunea online cu instituţiile 
publice şi va exclude într-o măsură cât mai mare 
necesitatea de a prezenta documente pe suport 
de hârtie de către cetăţeni sau agenţi economici.

„Acum suntem în proces de revizuire şi ac-
tualizare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Durabilă Moldova 2030, iar funcţionarii publici 
lucrează îndeaproape cu experţi din societatea 
civilă la acest proiect important. Aceeaşi abor-
dare este şi în cadrul ministerelor în procesul de 
elaborare a politicilor”, a punctat prim-ministrul, 
subliniind că inclusiv măsurile luate în contextul 
combaterii pandemiei de COVID-19 au fost mai 
întâi consultate cu reprezentanţii ai diferitor sec-
toare, cum ar fi, de exemplu, mediul de afaceri.

Totodată, Natalia Gavriliţa a menţionat că Gu-
vernul Republicii Moldova este deschis faţă de 
implicarea în sistemul de administraţie publică a 
membrilor diasporei cu experienţă profesională în 
companii şi organizaţii occidentale. În acest scop, 
în prezent, se elaborează un program naţio nal 
pentru stimularea implicării diasporei şi facilitarea 
integrării cetăţenilor Republicii Moldova.
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Unilink Group (Polonia)  
a intrat pe piaţa 
asigurărilor din Moldova
Cel mai mare jucător de pe piaţa 
poloneză de asigurări, Unilink Group, a 
intrat pe piaţa moldovenească.

Potrivit revistei economice “Logos-press”, cita-
tă de Infotag, asigurătorul polonez a achiziţionat 
80% din acţiunile Safety Broker de Asigurare, 
cel mai mare distribuitor din România. Operato-
rul român este prezent şi pe piaţa din Moldova, 
unde îşi desfăşoară activitatea filiala BAR Sa-
fety-Broker.

Potrivit publicaţiei, acesta din urmă a înre-
gistrat vânzări de 4,3 milioane de lei în 2020, 
adică de 2,6 ori mai mult decât în 2019. Profitul 
s-a ridicat la 912 mii de lei – de două ori mai 
mult decât în anul precedent.

Fondatorul şi preşedintele Unilink Group, Igor 
Rusinowski, a declarat că grupul condus de el 
a luat decizia de a se extinde în urmă cu doi 
ani.

“Strategia de extindere este de a capta cei 
mai mari distribuitori de pe pieţele noastre che-
ie din Europa Centrală şi de Est”, a spus el. 
Se preconizează că Grupul Unilink va media 
prime în valoare de 650 de milioane de euro 
până la sfârşitul anului 2021.

S.A. «Fantazia-OC»
Aviz de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor

Din iniţiativa acţionarului, care deţine mai mult de 25% din acţiunile cu drept de vot 
ale S.A. “Fantazia-OC”, consiliul societăţii convoacă adunarea generală extraordi-

nară a acţionarilor S.A. “Fantazia-OC”, care va fi petrecută cu prezenţa acţionarilor 
la data 30.12.2021 pe adresa: or. Rîşcani, str. Comarova, 28, cu începere de la 

ora 11 şi 15 min. Înregistrarea participanţilor la adunare de la ora 10 pînă la ora 11.

OrDineA De zi A ADunării:
Examinarea dării de seamă a directorului cu privire la activitatea societăţii pentru anul 1. 
2020 şi a planului de activitate pe anul 2021.
Examinarea dării de seamă financiare anuale a societăţii pentru anul 2020.2. 
Examinarea dării de seamă anuale a consiliului societăţii pentru anul 2020.3. 
Examinarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori pentru anul 2020.4. 
Cu privire la acoperirea pierderilor societăţii pentru anul 2020.5. 
Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al societăţii pentru anul 2021.6. 
Aprobarea statutului societăţii în redacţie nouă.7. 
Examinarea unor tranzacţii.8. 
Acordarea împuternicirilor.9. 

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunare va fi întocmită la data 14.12.2021.
Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi a adunării pe adresa or. 

Rîşcani, str. Comarova, 28, începând cu data 20.12.2021 în zilele lucrătoare de la ora 10.00 
pînă la ora 16.00.

Pentru înregistrare la adunare acţionarii vor prezenta buletinele de identitate, iar 
reprezentanţii acestora – şi procura întocmită şi autentificată conform prevederilor legislaţiei, 
precum şi instrucţiunile privind efectuarea votului.

Combinatul de Vinuri 
„Cricova” S.A.

anunţă concurs pentru selectarea unei 
societăţi de audit care va presta servi-
cii de audit pentru auditarea situaţiilor 

financiare pentru anul 2021 la societate.
Oferta se va prezenta în strictă conformitate cu 

prcvederile Hotărării Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de selectare 
a entităţilor de audit şl termenii de referinţă pen-
tru auditarea situaţiilor financiare individuale ale 
întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe 
acţiunl în care cota statului depăşeşte 50% din ca-
pitalul social, nr. 875 din 22.12.2015.

Termenele de referinţa şi condiţiile dc evaluare a 
ofertei voi fi în strictă conformitate cu secţiunea a 
3-a “Evaluarea şi selectarea entităţilor de audit” din 
hotărîrea mcnţionată mai sus.

Data limită de depunere a ofertelor: 31.12.2021.
Ofertele umiează a ii expediate în plicuri si8ilate 

la adresa: MD-2084, mun. Chişinău, or. Ci icova, 
str. Ungureanu P., 1.

Anticamera: tel:022-427-777,  
email: ofiice@cricova.md.

Data
tranzac iei

Simbolul HV Emitentul
Hârtii de
valoare

Pre ul Volumul
Pre ul
nominal

Emisia
% din
emisie

Tipul transac iei

14.12.2021 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 5 3 800.00 19 000.00 200.00 1037634 0.00 Cumparare vinzare

14.12.2021 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 111 175.00 19 425.00 100.00 1315442 0.01 Cumparare vinzare

17.12.2021 MD14OTPB1008 OTP Bank S.A. 27 250.00 6 750.00 10.00 10000000 0.00 Cumparare vinzare

de la 13.12.2021 pina la 17.12.2021
Statistica tranzactiilor înregistrate pe pia a reglementat
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1 SA "MOLDASIG" 1002600053315 MD14MOSI1005 61200 296,75 18 161 100,00 10,2000 100,00 12.11.2021 12.01.2022 25.01.2022
2 BC"ENERGBANK"SA 1003600008150 MD14ENER1001 6307 200,52 1 264 679,64 0,3154 50,00 13.12.2021 20.12.2021 31.12.2021
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1 SA "MOLDOVAGAZ" 1003600005148 MD14MOLG1004 518 155,00 80 290,00 0,0039 100,00 13.12.2021 16.12.2021 24.12.2021
2 SA "ASPA" 1003606006192 MD14ASPA1006 97498 2,27 221 320,46 6,2567 10,00 17.12.2021 12.01.2022 21.01.2022

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA sesiunea din 22 decembrie 2021

PLANUL DE NEGOCIERI IN CADRUL MTF sesiunea din 22 decembrie 2021
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1 SA „HAZÎRLÎC” MD14HAZI1009 5 1 9 477 47 385,00 27,21
2 SA Bicon MD14BCON1009 10 1 6 255 25 020,00 4,52
3 BC Moldindconbank SA MD14MICB1008 100 1 1 300,00 0,00
4 BC Energbank SA MD14ENER1001 50 2 4 581 229 050.00 0,22
5 BC Moldova-Agroindbank SA MD14AGIB1008 200 1 2 6 400 0,00
6 SA Parcul de Autobuse si Taximetrie nr.5 MD14PARC1005 10 1 29 000 58 000.00 24,90
7 SA C.T.C. ALFA MD14ALFA1005 15 1 31 217,00 0,03
8 SA EDIFICIU MD14EDIF1003 10 1 997 9 970.00 1,54
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1 SA „FANTAZIA-OC” MD14FANT1002 10 2 19 214 192 140,00 42,91
2 SA „FANTAZIA-OC” MD24FANT1000 10 2 486 4 860,00 13,82
3 SA VOLAN-AUTOTRANS MD14VOLA1009 10 1 249 2 490 0,07
4 SA CAHULPAN MD14LUPA1009 3 1 17 720 53 160.00 0,65
5 BC Banca de Finan e i Comer  SA MD14BFCM1001 100 1 6 600,00 0,00

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire
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