
3anunţuri ale emitenţilor

Principalele aspecte  
privind prognoza preliminară 
a principalilor indicatori 
macroeconomici pentru anii  
2022-2025
ministerul economiei a elaborat o versiune 
preliminară a prognozei indicatorilor 
macroeconomici. conform proiecţiilor preliminare, 
economia rm va înregistra o creştere de 0,3% în 
anul 2022.

Creşterea accelerată a preţurilor externe, războiul din apropie
rea frontierei cu Republica Moldova, dificultăţile în lanţurile de 
aprovizionare la nivel internaţional, care vor tempera cererea 
externă şi internă, sunt principalele ipoteze care stau la baza 
acestor proiecţii.

Totuşi, în unele sectoare economice se aşteaptă o uşoară 
evoluţie pozitivă. activitatea investiţională se va menţine în 
creştere datorită proiectelor în infrastructura publică finan
ţate, în special, din sursele externe ale partenerilor de dez
voltare. Deşi, constrâns de creşterea costurilor de producţie 
şi riscurile de asigurare cu materie primă în contextul con
flictului din Ucraina, vor apărea oportunităţi pentru sectorul 
industrial datorate micşorării importurilor din ţările afectate 
de conflict.

În următorii ani (20232025), în condiţiile îmbunătăţirii situaţiei 
din regiune, economia se va relansa treptat şi va înregistra o 
creştere cuprinsă între 34,5%.

acest scenariu de prognoză are la bază ipoteza că războiul 
din Ucraina nu va degrada semnificativ şi situaţia din regiune va 
începe să se amelioreze, politica monetară a Băncii Naţionale va 
fi concentrată pe contracararea presiunilor inflaţioniste şi men
ţinerea stabilităţii monedei naţionale, capacităţile de producţie 
autohtone vor creşte ca răspuns la diminuarea importurilor din 
ţările implicate în conflict şi condiţiile climaterice vor fi relativ fa
vorabile.

Prognoza dată a fost consultată cu experţii Fondului Monetar 
Internaţional în cadrul vizitei misiunii din perioada 916 martie.

Menţionăm că în continuare persistă riscuri şi incertitudini 
majore cu privire la evoluţia situaţiei din regiune, ceea ce poate 
influenţa datele prognozate.

Serviciul informare şi comunicare  
cu mass-media al Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat Avizul  
la proiectul de lege cu privire  
la condominiu
Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege cu 
privire la condominiu.

Proiectul are drept scop îmbunătăţirea cadrului normativ care 
reglementează sporirea gradului de transparenţă şi informare a 
proprietarilor despre situaţia asociaţiei de locatari, controlul cos
turilor şi contribuţia la fond, precum şi reglementarea unui proces 
decizional mai flexibil.

Principalele prevederi ale proiectului de lege se referă la:
– reglementarea modalităţii de repartizare a cheltuielilor aso

ciaţiei;
– contractarea serviciilor intermediate;
– crearea fondului de reparaţie şi dezvoltare;
– crearea unei platforme online care să poată fi accesată ori

când de proprietari;
– interzicerea locatarilor de a întreprinde intervenţii sau lucrări 

de faţade;
– stabilirea modului clar de organizare a proprietarilor în cadrul 

unei asociaţii care include mai multe blocuri;
– legea oferă posibilitatea proprietarilor de a contracta servicii 

de administrare a condominiului de la o altă persoană fizică sau 
juridică.

Obiectivul noilor reglementări constă în informarea mai eficien
tă a proprietarilor despre situaţia asociaţiei ai cărei membri sunt 
şi asigurarea unui control mai transparent al costurilor pentru 
întreţinerea blocului locativ.

Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului

Certificatele de origine 
nepreferenţiale vor fi eliberate 
în format digital
certificatele de origine nepreferenţiale a mărfurilor 
(co) vor fi eliberate în format digital şi vor avea mai 
multe elemente de securitate, renunţându-se astfel la 
certificatele tipărite pe blanchete speciale. o decizie 
în acest sens a fost aprobată de Guvern.

Digitalizarea CO vine în contextul procesului de digitalizare 
a serviciilor publice la nivel naţional şi va asigura implemen
tarea celor mai performante practici internaţionale. Totodată, 
certificatele nepreferenţiale digitale vor simplifica procedura de 
vămuire şi vor spori securitatea documentelor, eliminând riscul 
falsificării.

Valabilitatea certificatelor va putea fi verificată prin interme
diul unui QR cod sau pe pagina oficială a Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) www.chamber.md. Ul
terior, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova va 
depune cererea pentru acreditarea emiterii acestuia la nivel 
internaţional.

Din considerentul că, în prezent, semnătura electronică emi
să în Republica Moldova nu este recunoscută în alte state, 
CO nu va fi semnat electronic, dar va include semnătura şi 
ştampila (fotocopie) a CCI, ceea ce corespunde practicii in
ternaţionale de emitere a certificatelor electronice. anual, CCI 
emite circa 12 mii de certificate de origine nepreferenţiale. În 
topul produselor pentru care se solicită certificatul de origine 
nepreferenţial se regăsesc cerealele, vinul, fructele, sucul de 
fructe.

Certificatul de origine nepreferenţial este documentul care 
confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor în scopul efectuării 
unor măsuri tarifare şi netarifare în condiţii generale, fără apli
carea preferinţelor comerciale prevăzute în acordurile de liber 
schimb.
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1 INTEGRAL-AUTO SA MD14GRAL1005 50 1 58 5220,00 90,00 0,19

2 IALCONSTRUCT SA MD14IALC1000 10 8 163563 1635630,00 10,00 72,86

3 RENET SA MD14RENE1001 fără v/n 10 780 15600,00 20,00 1,07

4 MOLDOVA-AGROINDBANK MD14AGIB1008 200 1 8 32000,00 4000,00 0,00

5 SERVMEC SA MD14SEME1001 10 2 121215 1787629,50 14,75 47,14
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1 NISTRU-OLĂNEŞTI SA MD14NISO1004 10 3 168 1680,00 10,00 0,25

2 CONSTRUCŢIA-24 SA MD14CORU1002 10 2 80 800,00 10,00 0,10

3 INLAV SA MD14INLA1007 50 2 10 500,00 50,00 0,03

4 MOLDOVAGAZ MD14MOLG1004 100 1 170 17000,00 100,00 0,00

5 Fabrica de zahăr din Ghinde ti SA MD14FZGD1000 20 2 72 1440,00 20,00 0,00

6 CALCAR SA MD14CALC1006 50 2 13 650,00 50,00 0,04

7 Angelica R Prim SA MD14PRAM1003 1 1 6477 6477,00 1,00 50,00

8 Angelica R Prim SA MD14PRAM1003 1 1 6476 6476,00 1,00 49,99
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1 GEOMACON  SA MD14GEOM1003 1 1 31 41,85 1,35 0,02
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1 MOLDOVA-AGROINDBANK SA MD14AGIB1008 200 1 67 13400,00 200,00 0,00

Tipul tranzac iei: Succeiunea valorilor mobiliare în urma reorganiz rii persoanei juridice ac ionar

pentru data de 28.03.2022 - 01.04.2022
Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Înstr inarea sau transmiterea ac iunilor de tezaur de c tre emitent

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF
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