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S.A. “Acord”
anunta actionarii despre convocarea 
adunarii generale pe data de 21 mar-
tie 2022 pe adresa: s. Recea, raionul 
Riscani, sediul S.A. “Acord” începutul 

adunarii la ora 10-00, înregistrarea 
la ora 9-00. Adunarea se va petrece 

onlain pe Viber +37369327482

Ordinea de zi:
1.  Aprobarea rapoartelor organelor de con-

ducere pe anul 2021.
2.  Aprobarea raportului comisiei de cenzori 

pe anul 2021.
3.  Distribuirea venitului, plata devedentelor 

pe anul 2021.
4.  Aprobarea biznes-planului si repartizarea 

venitului pentru activitatea societatii in 
anul 2022

6.  Despre petrecerea controlului audit.
7.  Despre alegerea consiliului coordonator a 

SA Acord.
8.  Despre alegerea comisiei de cenzori.
 a. Inceputul inregistrarii – 9-00
	 b.	Lista	actionarilor	a	fost	vereficata	la	data	

de 16 februarie a. 2021
 c. Actionarii pot face cunostinta cu materi-

alile cu privire la adunarea generala de pe 
data de 1 martie a. 2021 de la orile 13-00 – 
17-00 pe adresea galinaroscamd@mail.ru

Data
tranzac iei

Codul ISIN Denumirea emitentului
Hartii de
valoare

Pretul,
lei

Volumul,
lei

Valoarea
nominal ,

lei
Emisia

% din
emisie

Tipul tranzac iei

28.01.2022 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 8863 200.00 1 772 600.00 100.00 1315442 0.67 Cumparare vinzare

de la 24.01.2022 pina la 28.01.2022
Statistica tranzactiilor înregistrate pe pia a reglementat

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 tranz-
ac iilor, lei

Ponderea VM în 
num rul total al 

alcestora in 
circula ie, %

1 SA „DAAC HERMES GRUP” MD14MARS1000 1 1 1 040 1 040 0,00
2 SA „AVICOLA GALLINULLA” MD14ALLA1007 10 16 3 699 122 421,40 0,82
3 SA „MIOARA” MD14MIOA1005 5 1 100 700,00 0,00
4 SA „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” MD14VEST1003 25 1 42 1 050,00 0,00
5 SA „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” MD14VEST1003 25 1 7 175,00 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 tranz-
ac iilor, lei

Ponderea VM în 
num rul total al 

alcestora in 
circula ie, %

1 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” MD14AGIB1008 200 1 2 400,00 0,00

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF
pentru data de 24.01.2022 - 28.01.2022

Maia Sandu:  
Pentru temperarea 
creşterii preţurilor în 
Moldova trebuie folosite 
toate instrumentele  
legale pentru a tempera 
creşterea preţurilor”
Declaraţia a fost făcută de 
Preşedintele Republicii Moldova, 
Maia Sandu, în cadrul şedinţei 
Consiliul Suprem de Securitate. Tema 
centrală a şedinţei CSS a fost situaţia 
macroeconomică curentă, precum şi 
principalele tendinţe şi provocări ale 
anului 2022.
Membrii	 CSS	 au	 ascultat	 raportul	 Băncii	

Naţionale	 a	 Moldovei,	 instituţie	 care	 este	
responsabilă	 prin	 lege	 pentru	 asigurarea	
stabilităţii	 preţurilor.	 „Majorarea	 preţurilor	 la	
nivel	internaţional	e	o	cauză	obiectivă	pentru	
creşterea	preţurilor	în	ţara	noastră,	însă	tre-
buie folosite toate instrumentele legale pen-
tru	a	tempera	această	tendinţă”,	a	spus	şefa	
statului	în	cadrul	şedinţei.	Drept	urmare,	CSS	
a	recomandat	Băncii	Naţionale	să	analizeze	
efectele	 intervenţiilor	 sale	 de	 până	 acum	 şi	
să	le	corecteze,	atunci	când	acestea	nu	sunt	
eficiente.

Între	timp,	Guvernul	urmează	să	continue	poli-
tica	de	susţinere	a	categoriilor	cele	mai	afectate	
de	creşterea	preţurilor.	„Executivul	urmează	să	
vină	cu	resurse	suplimentare,	la	cele	deja	aloca-
te	pentru	creşterea	pensiilor	şi	a	compensaţiilor	
la	plata	resurselor	energetice,	pentru	a	ajuta	ce-
tăţenii	să	treacă	mai	uşor	prin	această	criză.
La	fel,	Guvernul	trebuie	să	continue	reformele	

destinate	îmbunătăţirii	mediului	de	afaceri	pen-
tru	a	asigura	o	creştere	economică	 robustă	şi	
incluzivă”,	a	menţionat	Preşedinta	Maia	Sandu.	
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Reprezentanţii Forumului 
Economic de la Viena sunt 
interesaţi să investească 
în agricultura şi în alte 
sectoare din Moldova.
Declaraţia a fost făcută de oficialii de 
la Viena în cadrul unei întrevederi a 
ministrului Economiei, Sergiu Gaibu. 
La discuţii au participat Ognian Donev, 
Directorul companiei farmaceutice 
bulgare Sopharma, Heinz Messinger, 
Directorul companiei austriece 
AME International şi Stelian Manic, 
Directorul Agenţiei de Investiţii. 
Oficialii	au	abordat	oportunităţile	de	colabo-

rare	 şi	 domeniile	 de	 interes	 comun.	Ministrul	

Gaibu	 a	 prezentat	 portofoliul	 şi	 priorităţile	
ministerului,	precum	şi	condiţiile	oferite	inves-
titorilor	 străini.	 “Unul	 din	 obiectivele	 actualei	
guvernări	 este	 crearea	 unui	 climat	 favorabil	
mediului	de	afaceri	şi	cel	investiţional.	În	acest	
context,	sunt	convins	că	putem	identifica	multe	
proiecte	comune	de	pe	urma	cărora	să	benefi-
cieze	ambele	părţi”,	a	menţionat	ministrul.
Reprezentanţii	VEF	şi-au	exprimat	disponibi-

litatea	de	a	 intermedia	prezenţa	antreprenori-
lor	moldoveni	 pe	piaţa	austriacă	şi	 atragerea	
membrilor	Forumului	în	Republica	Moldova.	În	
mod	 particular,	 aceştia	 au	manifestat	 interes	
pentru	domeniile	de	sănătate	şi	cel	agricol.	“In-
tenţionăm	să	reluăm	cooperarea	cu	Republica	
Moldova,	 pe	 platforma	 Forumului	 Economic	
Vienez,	 odată	 stabilită	 prioritatea	 integrării	
europene	a	noului	Guvern	de	 la	Chişinău”,	a	
menţionat	Heinz	Messinger.
La	rândul	său,	directorul	Agenţiei	de	Investiţii	

a	precizat	că	va	asigura	toate	etapele	necesa-
re	pentru	comunicarea	ulterioară	cu	investitorii.	
Forumul	 Economic	 Vienez	 are	 drept	 obiectiv	
promovarea	 investiţiilor	 în	 regiunea	 ţărilor	 de	
la	Marea	Adriatică	la	Marea	Neagră.
Partenerii	Forumului	sunt	peste	30	de	com-

panii cu renume mondial precum Siemens, 
Austrian	 Airlines,	 Raiffeisen	 International,	
BenQ	Austria	GmbH	etc.	Prima	şedinţă	a	Fo-
rumului	a	avut	loc	în	2004.
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