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Parlamentul a votat pentru 
prelungirea stării de urgenţă  
cu 60 de zile
starea de urgenţă, instituită prin hotărârea 
parlamentului 41/2022, a fost prelungită cu 60 de 
zile, începând cu data de 25 aprilie. hotărârea a fost 
adoptată în cadrul şedinţei plenare, cu votul a 55 de 
deputaţi.

Propunerea prelungirii stării de urgenţă a venit din partea Gu
vernului. adoptarea acestei hotărâri a fost necesară pentru ca 
Executivul să aibă în continuare pârghii şi instrumente, care să 
permită luarea deciziilor rapide şi eficiente. aceste aspecte vizea
ză procedurile de recepţionare a ajutoarelor umanitare, de alocare 
a mijloacelor financiare sau de simplificare a mai multor procese 
aferente gestionării crizei refugiaţilor.

astfel, pe perioada stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea 
punerii în executare a mai multor măsuri, printre care instituirea 
regimurilor speciale de intrare şi ieşire din ţară şi de circulaţie pe 
teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, Comisia va putea ad
opta decizii necesare pentru întreprinderea unor acţiuni rapide de 
asigurare cu resurse energetice. Comisia pentru Situaţii Excepţio
nale a Republicii Moldova va mai putea efectua acţiuni necesare 
pentru protecţia infrastructurii critice şi pentru asigurarea securităţii 
cibernetice, va întreprinde măsuri pentru gestionarea fluxurilor mi
graţionale şi va putea accesa şi gestiona asistenţă internaţională.

Pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale 
a Republicii Moldova va emite dispoziţii cu caracter obligatoriu şi 
executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, 
precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Re
publicii Moldova.

Direcţia generală comunicare şi relaţii publice  
a Parlamentului Republicii Moldova

Legislativul a examinat proiectul de 
rectificare a BaSS pentru anul 2022
În cadrul şedinţei plenare, deputaţii au aprobat, în 
prima lectură, proiectul de modificare a legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat (bass) pentru anul 2022.

astfel, veniturile şi cheltuielile totale ale Bugetului asigurărilor 
sociale de stat (BaSS) vor fi majorate cu aproape 1,8 miliarde de 
lei şi vor constitui în anul curent 33 042 332,4 mii lei.

Potrivit proiectului, cheltuielile pentru bunuri şi servicii se vor ma
jora cu aproape 24 048,7 mii lei şi vor constitui 353 227,8 mii lei. 
această creştere este generată, în special, de necesitatea ajustării 
cheltuielilor pentru gazele naturale şi energia termică, ca urmare a 
aprobării tarifelor noi pentru anul 2022.

Vor creşte şi cheltuielile de personal, în scopul asigurării mijloa
celor necesare pentru salarizarea personalului angajat al Casei 
Naţionale de asigurări Sociale în anul 2022.

Majorarea cheltuielilor pentru prestaţiile sociale este generată 
de actualizarea coeficientului indexării pensiilor la 1 aprilie cu
rent, care constituie 13,94%; modificarea modalităţii de indexare 
a pensiilor pentru anul 2022, indexată fiind doar partea pensiei 
care nu depăşeşte valoarea salariului mediu lunar pe economie 
– 9 900 lei.

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor se referă şi la creşterea 
mărimii medii a prestaţiilor, inclusiv pentru susţinerea financiară a 
persoanelor care nu întrunesc condiţiile pentru obţinerea dreptului 
la pensie (alocaţii sociale) – majorarea cu 62 751,9 mii lei.

De asemenea, vor creşte cu 9 369,3 mii lei cheltuielile de îngrijire 
a persoanelor cu dizabilităţi.

Cheltuielile pentru asigurarea cu pensii a militarilor în termen şi 
familiilor acestora se vor majora cu 737,1 mii lei; pentru susţinerea 
financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită 
în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice 
– cu 25,0 mii lei, iar cele legate de asigurarea cu pensii a cetăţe
nilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.a.E. 
Cernobîl şi familiilor acestora – cu 2 303,8 mii lei.

Ca urmare a aprobării Legii privind susţinerea participanţilor la 
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi indepen
denţei Republicii Moldova şi a membrilor familiilor lor, în contextul 
comemorării a 30 de ani de la acţiunile de luptă de pe Nistru, au 
fost majorate cheltuielile cu 4 432,8 mii lei.

acordarea ajutorului unic în mărime de 2 500 lei pentru unele 
categorii de populaţie, din rândul beneficiarilor de alocaţii lunare 
de stat, a generat o majorare a cheltuielilor BaSS cu 52 622,7 
mii lei.

Totodată, urmare a relaxării măsurilor de restricţie au fost mic
şorate, cu 79 000,0 mii lei, cheltuielile pentru asigurarea protecţiei 
sociale a angajaţilor cu copii în cazul suspendării procesului edu
caţional.

În aceeaşi ordine de idei, au fost micşorate cheltuielile pentru 
protecţia socială a angajaţilor în caz de şomaj tehnic, cu 18 000,0 
mii lei.

Proiectul de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de 
stat (BaSS) pentru anul 2022 a fost susţinut cu votul a 54 de depu
taţi şi urmează a fi examinat de Legislativ, în lectura a doua.

Direcţia generală comunicare şi relaţii publice  
a Parlamentului Republicii Moldova

Ministerul finanţelor a plasat titluri 
de stat cu dobândă fixă în valoare  
de 2 milioane de lei
ministerul Finanţelor al moldovei n-a reuşit să plaseze 
obligaţiuni de stat pentru perioadele de 4,91 şi 6,78 
ani cu dobândă fixă. după cum i-au comunicat 

reporterului Infotag surse din cadrul băncii naţionale 
(bnm), emitentul obligaţiunilor a scos la licitaţie titluri 
de stat în valoare totală de 40 milioane lei.

Ministerul a oferit investitorilor obligaţiuni în valoare de 10 mi
lioane de lei cu o scadenţă de doi ani. Cererea pentru acestea 
sa ridicat la 1,079 milioane lei. Drept urmare, emitentul a plasat 
obligaţiuni în valoare de 1,079 milioane lei cu un randament fix 
de 13,95%.

Emitentul a oferit şi obligaţiuni pe trei ani în valoare de 10 mili
oane de lei, dar cererea pentru acestea din partea investitorilor 
sa ridicat la doar 0,9 milioane de lei, ele fiind cumpărate cu o 
dobândă de 13,42%.

În ceea ce priveşte obligaţiunile pe termen mai lung, de 4,91 
şi 6,78 ani, pe care ministerul lea oferit investitorilor pentru 10 
milioane de lei, cererea pentru acestea sa ridicat la 3, respectiv, 
2 milioane de lei. Cu toate acestea, în urma licitaţiei, aceste titluri 
de stat nau fost plasate.

Banca Mondială îşi extinde  
sprijinul pentru sectorul agricol  
din republica Moldova
banca mondială va oferi sprijin suplimentar 
guvernului republicii moldova pentru a avansa 
agenda de dezvoltare a proiectului „agricultura 
competitivă în moldova (mac-p)”. subiectul a fost 
examinat de conducerea ministerului agriculturii 
şi Industriei alimentare (maIa) la o şedinţă cu 
reprezentanţii băncii şi cu o echipă de experţi ce vor 
evalua rezultatele şi gradul de eficienţă ale proiectului 
şi vor formula recomandări până la sfârşitul lunii 
curente, transmite moldpres.

Echipa Băncii Mondiale a exprimat disponibilitatea de a spori co
laborarea cu Guvernul Republicii Moldova şi în special cu Ministe
rul agriculturii, cu instituţiile aferente sectorului agricol, în vederea 
implementării eficiente a celor mai bune practici de adaptare la 
schimbările climatice, impulsionarea dezvoltării sectoarelor cu va
loare adăugată înaltă şi dezvoltarea afacerilor durabile în mediul 
rural.

Părţile au discutat despre instrumentele financiare disponibile ce 
ar putea fi orientate spre direcţiile strategice pentru îmbunătăţirea 
productivităţii agricole.

„Printre aceste direcţii este, de asemenea, consolidarea ma
nagementului siguranţei alimentelor prin suport financiar la 
construcţia unei unităţi de procesare a subproduselor de origi
ne animalieră şi investiţii în dezvoltarea sectorului zootehnic, 
inclusiv facilitarea accesului producătorilor agricoli la noi pieţe 
de desfacere şi asigurarea securităţii alimentare a ţării”, indică 
MAIA.
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18.04.2022 ATC-AGROTEHCOMERŢ SA MD14ATEH1001 100,00 1 8368 221,09 1850081,12 28,23 vânzare-cumpărare

18.04.2022 TOPAZ SA MD14TOPA1009 24,00 1 79 24,00 1896,00 0,00 donaţie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul 
III ori mai mare sau între persoane care nu sunt rude

18.04.2022 MOLDOVA-AGROINDBANK SA MD14AGIB1008 200,00 1 615 4000,00 2460000,00 0,06 vânzare-cumpărare

18.04.2022 MOLDOVA-AGROINDBANK SA MD14AGIB1008 200,00 1 150 4050,00 607500,00 0,01 donaţie între persoanele care sunt soţi, rude sau afini pînă la 
gradul II inclusiv

19.04.2022 MONOLIT SA MD14MONO1002 15,00 2 90 15,00 1350,00 0,00 moştenire

20.04.2022 MOLDOVA-AGROINDBANK SA MD14AGIB1008 200,00 1 10 200,00 2 000,00 0,00 moştenire

21.04.2022 Transelit SA MD14SELI1008 1000,00 1 149 2194,28 326947,72 0,99 vânzare-cumpărare

21.04.2022 ELECTROMONTAJ-NOR SA MD14RONE1009 100,00 1 1 200,00 200,00 0,04 vânzare-cumpărare

21.04.2022 DAAC HERMES GRUP SA MD14MARS1000 1,00 2 1072 1,00 1072,00 0,00 moştenire
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1 BC"ENERGBANK"SA 1003600008150 MD14ENER1001 98473 229,80 22 629 095,40 4,9237 50,00 01.03.2022 16.05.2022 29.05.2022
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1 S.A. "Micul Print" 1003605011560 MD14MIPR1005 13700 17,58 240 846,00 33,2993 8,00 15.04.2022 16.05.2022 20.05.2022
2 SA "CURCUBEUL PRIMAVERII" 1007603002803 MD14CURC1006 2480 4,92 12 201,60 10,3333 7,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
3 SA "INMACOMMETAL" 1003600015301 MD14COMM1007 56 1,34 75,04 0,0192 10,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
4 SA "LUCEAFARUL - Drochia" 1003607011737 MD14LUCE1000 303 4,92 1 490,76 0,3648 4,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
5 SA "METALISTUL" 1003602025443 MD14METL1001 1240 2,84 3 521,60 0,6838 1,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
6 SA "LIBRARIA - BASARABEASCA" 1004605000363 MD14LBAS1009 2063 13,79 28 448,77 14,7991 5,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
7 SA "FAURAS" 1003603007431 MD14URAS1000 155 12,82 1 987,10 0,3444 10,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
8 SA "MONTAJ" 1003611150806 MD14MONJ1009 63 34,06 2 145,78 0,6211 10,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
9 S.A. "Micul Print" 1003605011560 MD14MIPR1005 1147 20,04 22 985,88 2,7879 8,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
10 S.A. "Micul Print" 1003605011560 MD14MIPR1005 3016 17,58 53 021,28 7,3307 8,00 15.04.2022 16.05.2021 20.05.2022
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21.04.2022 MD14VCTB1004 BC "VICTORIABANK" S.A. 10 80.00 800.00 10.00 25000091 0.00 Cumparare vinzare

Toata Statistica conform tranzactiilor zilnice pe pia a reglementat de la 18.04.2022 pina la 22.04.2022

№16 (940), 27 aprilie 2022


