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S.C. “Gara Nord” S.A.
Adunarea Generală Extraordinară 

a acţionarilor S.C. “Gara Nord” S.A., 
convocată prin hotărârea Consiliului 

Societăţii, s-a ţinut la 30 decembrie 2021, 
cu prezenţa acţionarilor, pe adresa: 
mun. Chişinău, str. Varlaam, 58, cu 

începutul la orele 10:00. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 

au participat acţionari şi reprezentaţi ai 
acţionarilor, care reprezintă 1700 acţiuni 

cu drept de vot, ce constituie 85% din 
numărul total al acţiunilor cu drept de 
vot ale Societăţii, aflate în circulaţie.

AU FOST LUATE URMĂTOARELE 
HOTĂRÂRI REFERITOR LA ORDINEA  

DE ZI A ADUNĂRII:
1.  S-a aprobat modificarea normativelor de 

repartizare a profitului net pentru anul 
2021, după cum urmează:

 Normativele de repartizare a profitului net 
pentru anul 2021:
Fondul de dezvoltare a întreprinderii – 0%;• 
Plata dividendelor acţionarilor – 100,00%;• 
Plata recompenselor membrilor consiliului • 
şi comisiei de cenzori – 0,00% (fără plată);
Fondul de rezervă – 0,00%.;• 

 (Pentru-1700, împotrivă-0).
2.  S-a aprobat repartizarea profitului net ob-

ţinut în parcursul anului 2021 în suma de 
5643022,00 lei, după cum urmează:
Fondul de dezvoltare a întreprinderii – • 
0,00%;
Plata dividendelor acţionarilor – 100%;• 
Plata recompenselor membrilor consiliului • 
şi comisiei de cenzori – 0,00% (fără plată);
Fondul de rezervă – 0,00%.• 

 (Pentru-1700, împotrivă-0).
3.  S-a aprobat modalitatea şi termenul achi-

tării dividendelor intermediare calculate 
pentru anul 2021, după cum urmează:

 Plata dividendelor intermediare se va 
efectua conform listei acţionarilor întocmi-
tă la data de 15.12.2021 pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor din 
30.12.2021;

 Plata dividendelor se va face prin transfer 
către agenţii economici, iar plata dividende-
lor celorlalte persoane fizice se va efectua 
prin caserieria societăţii. La cererea acţio-
narului, modul de plată poate fii modificat.

 (Pentru-1700, împotrivă-0).
4.  S-a aprobat împuternicirea membrilor co-

misiei de cenzori să autentifice semnătu-
rile Preşedintelui şi secretarului Adunării 
Generale Extraordinară a acţionarilor în 
Procesul-verbal al Adunării Generale Ex-
traordinare a acţionarilor.

 (Pentru-1700, împotrivă-0).

S.A. „Baza de transport auto nr. 31 Chişinău”
Pe data de 14.01.2022 pe adresa mun. Chişi-

nău, str. Petricani, 94 a avut loc adunarea generală 
extraordinară. Cvorumul adunării 88,72%. La adu-

narea generală extraordinară, cu votul unanim, 

AU FOST pRIMITE URMĂTOARELE DEcIZII:
1.  A împuternici administratorul Societăţii d-l Cotelea Ion să în-

treprindă măsurile necesare ce ţin de înscrierea şi admiterea 
spre tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de S.A. „BAZA 
DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHIŞINĂU” /MD14BTAC1009/ 
pe piaţa reglementată administrată de S.A. „Bursa de Valori a 
Moldovei”.

2.  A împuternici Comisia de cenzori de a autentifica semnăturile 
preşedintelui şi secretarului adunării generale a acţionarilor.

Решение совета общества АО «Сomcon Victoria»
№92, от 11.01.2022

Совет Общества АО «Сomcon Victoria»:
ПОСТАНОВИЛ:

Выплатить промежуточные дивиденды от продажи Обществом земель-1. 
ного участка с кад. №0100301.715 и расположенных на нем строений с 
кад. №0100301.715.01 и №0100301.715.02, в размере: на одну находя-
щуюся в обращении акцию 303,37 леев до налогообложения.
Списки акционеров имеющих право на получение дивидендов со-2. 
ставлен на 11 января 2022 года.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами, начиная с 11 3. 
января 2022 г.
В срок до 20 января 2022 года, обеспечить публикацию в газете 4. 
«Capital Market» объявления о выплате промежуточных дивидендов.

Procedurile de achiziţii făcute  
de Legislativ vor deveni mai transparente
Secretariatul Parlamentului a lansat astăzi portalul 
informativ al achiziţiilor publice în cadrul Legislativului 
Republicii Moldova – achizitii. parlament.md, comunică 
MOLDPRES.

Potrivit sursei citate, portalul cuprinde toate anunţurile de achiziţie a bu-
nurilor, serviciilor şi lucrărilor, planurile anuale de achiziţii publice, rapoar-
tele cu privire la monitorizarea şi executarea contractelor instituţiei.

Totodată, toate anunţurile de participare la procedurile de achiziţii pu-
blice, inclusiv documentaţia de atribuire, sunt plasate în Sistemul Infor-
maţional Automatizat “Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (SIA RSAP 
“MTender”).

“Transparenţa este un principiu fundamental în activitatea unei autorităţi 
publice. Cetăţenii trebuie să ştie cum şi pentru ce sunt utilizaţi banii pu-
blici”, a precizat secretarul general al Parlamentului, Tamara Gheorghiţa.

Baza de date a platformei achizitii. parlament.md include deja informaţia 
sistematizată începând cu anul 2016.

Peste 3 300 de persoane au depus  
cererea online de reexaminare a pensiei  
în primele zile ale anului
În primele zile ale anului curent, prin intermediul paginii-
web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, au fost 
depuse 3 272 cereri online pentru reexaminarea pensiei 
pentru limită de vârstă şi 64 pentru reexaminarea pensiei de 
dizabilitate, comunică MOLDPRES.

CNAS reaminteşte persoanelor vârstnice că de la 1 ianuarie 2022 se 
reexaminează pensiile pentru limită de vârstă ale beneficiarilor de pensii 
care şi-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat 
un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 5 la 7 ani, precum şi 
pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 1999, pentru persoa-
nele care au un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie de 
dizabilitate, de la 2 ani.

Astfel, pentru a reduce fluxul de beneficiari la ghişeele subdiviziunilor te-
ritoriale, CNAS îndeamnă beneficiarii de pensii să depună online cererea 
de reexaminare a pensiei, accesând bannerul „e-Cerere. Reexaminare 
pensie” pe site-ul CNAS www.cnas.gov.md.

De asemenea, CNAS a anunţat că beneficiarii de pensii şi alocaţii socia-
le, deţinători de carduri bancare, îşi pot primi banii de la băncile din ţară.

De la începutul lunii curente, pentru plata pensiilor, alocaţiilor sociale, 
suportului financiar, ajutorului de deces, indemnizaţiilor viagere sportivilor 
de performanţă, CNAS a transferat peste 1,2 miliarde lei.

Portul Giurgiuleşti a stabilit  
un nou record de transbordare în 2021
Portul liber internaţional Giurgiuleşti a stabilit un nou record 
de transbordări de mărfuri în 2021 – 1,4 milioane de tone, 
adică cu 30% mai mult decât precedentul record înregistrat 
în 2019. Informaţia a fost comunicată Infotag de serviciul 
de presă al companiei Danube Logistics SRL, investitorul 
general şi operatorul portului.

Potrivit raportului, în comparaţie cu anul pandemic 2020, volumul de 
transbordare a crescut cu 50%. Volumul mărfurilor lichide în vrac, care in-

clud produsele petroliere şi uleiul vegetal, transbordate prin port în 2021 a 
crescut cu 61% comparativ cu anul precedent, această creştere fiind da-
torată dublării volumului de produse petroliere operate în raport cu 2020. 
Transbordările de mărfuri uscate în vrac, care include cereale, seminţe, 
agregate, cărbune, cocs de petrol şi bauxită, au sporit cu 49%, această 
creştere fiind susţinută în mod substanţial de cererea mai mare de impor-
turi de pietriş pentru lucrări de construcţii rutiere, în timp ce exporturile de 
cereale au revenit la nivelul normal în a doua jumătate a anului 2021.

Creşterea de 70% înregistrată la capitolul transbordărilor de mărfuri ge-
nerale se datorează în mod esenţial primului an complet de deservire a 
exporturilor de metal uzat.

Potrivit directorului general al Danube Logistics SRL, Mathias von Tu-
cher, “intensificarea activităţilor de transbordare prin PILG vorbeşte des-
pre rolul important al portului ca platformă comercială pentru exportatorii 
şi importatorii din Republica Moldova”.

“Programul nostru de investiţii este orientat spre realizarea obiectivului 
de a dubla capacitatea de transbordare pentru mărfuri uscate prin con-
struirea unui chei suplimentar care să permită acostarea navelor maritime 
cu pescaj de până la 7 m. Începutul lucrărilor este planificat pentru anul 
2022. Suntem, de asemenea, bucuroşi să remarcăm progresul proiecte-
lor de investiţii ale rezidenţilor noştri care construiesc complexe de proce-
sare şi depozitare a produselor agricole. Aceste investiţii vor contribui la 
creşterea durabilă a volumului de mărfuri transbordate prin port, precum 
şi la crearea mai multor locuri de muncă”, a adăugat directorul general.

Danube Logistics SRL este investitorul general şi operatorul Portului 
Internaţional Liber Giurgiuleşti, unicul port fluvio-maritim din Republica 
Moldova. Începând din 2005 şi pană în prezent, Danube Logistics a dez-
voltat portul, acesta devenind unul din cele mai de succes de pe Dunăre, 
contribuind la extinderea activităţii comerciale a companiilor din Republi-
ca Moldova pe pieţele internaţionale.

Danube Logistics SRL este deţinută în întregime de societatea olande-
ză Danube Logistics Holding BV. Proprietarul unic al grupului de companii 
Danube Logistics este Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvol-
tare (BERD).

Guvernul a aprobat modificări  
la codul contravenţional
Guvernul a pregătit un proiect de amendamente la Codul 
contravenţional şi l-a aprobat în şedinţa de miercuri.

După cum transmite Infotag, ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, cel care 
a prezentat documentul, a numit printre cele mai importante modificări “ex-
tinderea intervalului de timp în care nu se permit lucrările de reconstrucţie, 
însoţite de zgomot, în blocurile locative”. Dacă până acum lucrările de re-
paraţie erau interzise de la ora 18:00 până la ora 08:00 dimineaţa, conform 
noilor prevederi, acestea vor fi interzise şi pe parcursul zilei de duminică.

O altă modificare propusă la Codul contravenţional ţine de includerea 
pedepsei pentru cerşitul însoţit cu simularea unei dizabilităţi. Persoana 
care va simula o dizabilitate fizică sau psihică, apelând la mila publicului 
şi cerând ajutor material, va fi sancţionată cu amendă de la 6 la 30 de uni-
tăţi convenţionale (de la 300 la 1500 de lei) sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.

De asemenea, se propune excluderea aplicării unei amenzi în cazul 
neefectuării plăţilor timp de şase luni pentru plata chiriei, a serviciilor de 
întreţinere a blocului de locuit, a altor servicii.

Pentru depozitarea neautorizată pe terenuri cu sol fertil a materialelor 
de construcţie ori deşeuri ale industriei extractive şi altele asemenea, per-
soanele fizice vor fi sancţionate cu amendă de la 4 mii la 7,5 mii lei, iar 
persoanele juridice – de la 5 mii la 15 mii lei.
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10.01.2022 MD14ENER1001 BC"ENERGBANK"SA 170,44 199519 34006018 Vinzare Cumparare 2000000 9,97595 50
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1 SA "ASPA" 1003606006192 MD14ASPA1006 97498 2,27 221 320,46 6,2567 10,00 17.12.2021 12.01.2022
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