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În Moldova va fi creat  
un fond special pentru 
plata compensaţiilor  
în sezonul rece
Parlamentul a adoptat joi, în a doua 
lectură, o lege privind crearea unui 
“Fond de reducere a vulnerabilităţii 
energetice”, pentru a-i sprijini pe 
cetăţeni în sezonul rece.

După cum transmite Infotag, conform proiec-
tului elaborat de Ministerul Muncii, cuantumul 
despăgubirilor pentru plata facturilor la gaz şi 
căldură va depinde de şase categorii de vul-
nerabilitate (care vor fi determinate de venituri, 
componenţa familiei etc.).

Mărimea fondului va fi aprobată prin legea 
bugetului de stat. Anterior, ministrul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Marcel Spatari, a notat că 
finanţarea fondului va depinde în mare măsură 
de preţurile de achiziţie la gaze din această 
iarnă.

Bugetul pentru 2022 prevede deja 400 de 
milioane de lei pentru plata compensaţiilor. De 
asemenea, Ministerul Muncii şi Protecţiei So-
ciale a mai solicitat încă 1 miliard de lei pentru 
funcţionarea fondului, însă se preconizează ca 
la finanţare să se alăture şi donatori străini. Le-
gea va intra în vigoare pe 1 septembrie 2022.

CET-NORD şi-a stins 
complet datoria istorică 
faţă de MOLDOVAGAZ
Compania energetică CET-Nord (Bălţi) 
a plătit 77 de milioane de lei drept 
ultima tranşă pentru rambursarea 
datoriei istorice către Moldovagaz. 
După cum transmite Infotag, viceprim-
ministrul, ministrul infrastructurii şi 
dezvoltării regionale, Andrei Spînu, a 
scris despre acest lucru pe reţelele de 
socializare.

“Din anul 2000 până la începutul anului 2018, 
CET-Nord a cumulat datorii în mărime de 265 
milioane lei. Dintre care în perioada anilor 
2018-2021 au fost achitate 188 milioane lei, iar 
astăzi a fost încheiată ultima tranşă, recredita-
tă prin intermediul BERD”, a scris Spînu.

Potrivit viceprim-ministrului, acum, CET-Nord 
are “cale liberă să se dezvolte şi să presteze 
servicii de calitate oamenilor din Bălţi”.

Autorităţile intenţionează 
să le restituie unor 
întreprinderi de stat 
dreptul de monopol
Unor întreprinderi de stat li se va 
acorda drept de monopol pentru 
desfăşurarea unui anumit tip de 
activitate. Potrivit Infotag, modificările 
în acest sens la legislaţie au fost 
adoptate joi de parlament.

Un asemenea drept va fi acordat exclusiv 
întreprinderilor la care statul deţine cota-par-
te integrală sau majoritară. Pentru a realiza 
acest obiectiv, va fi creat un organism separat 
– Comisia naţională pentru monopol fiscal, la 
propunerea căreia guvernul va acorda acest 
drept.

Ministerul Economiei consideră că Moldo-
va trece printr-o perioadă de incertitudine cu 
multe riscuri, având în vedere creşterea mare 
a preţurilor, războiul din Ucraina, perturbarea 
lanţurilor de aprovizionare şi, prin urmare, 
acordarea dreptului de monopol este conside-
rată justificată pentru a obţine o sursă de com-
pletare a bugetului. În acelaşi timp, nici autorii 
iniţiativei, nici deputaţii nu au menţionat în mod 
expres nicio întreprindere care va avea voie să 
încalce legea antimonopol.

Parlamentul i-a oferit 
companiei de stat 
ENERGOCOM scutiri 
pentru implementarea 
proiectului “Securitatea 
furnizării gazelor 
naturale”
Parlamentul a adoptat joi, în a doua 
lectură, o lege care oferă întreprinderii 
de stat Energocom diverse beneficii 
pentru implementarea proiectului 
“Securitatea furnizării gazelor 
naturale”.

Potrivit Infotag, acest proiect va fi implemen-
tat în baza unui acord de împrumut între Re-
publica Moldova şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în valoare 
de 300 de milioane de euro (pe care Moldo-
va intenţionează să-l valorifice pentru crearea 
rezervelor şi efectuarea achiziţiilor de urgenţă 
de gaze).

Pentru aceasta, societatea intermediară, prin 
derogare de la lege, va fi scutită de obligaţia 
de a garanta rambursarea împrumutului, pre-
cum şi de plata TVA, accizelor, achitării taxe-
lor vamale, taxelor pentru proceduri vamale, 
impozitului pe bunuri care provoacă poluarea 
mediului şi alte taxe.

Parlamentul a adoptat 
legea cu privire la 
reducerea dobânzilor 
în cadrul programului 
“PRIMA CASĂ”
Parlamentul a adoptat joi, în a doua 
lectură, legea prin care se reduc 
dobânzile la creditele din cadrul 
Programului “Prima casă”.

Potrivit Infotag, legea prevede introducerea 
unui plafon la majorarea ratei dobânzilor – nu 
mai mult de 4 puncte procentuale timp de o 
jumătate de an şi nu mai mult de 6 puncte pro-
centuale pe parcursul unui an. În condiţiile în 
care dobânda urmează să crească cu 5,35% 
din iulie (până la 12,72%), acest lucru va redu-
ce povara beneficiarilor programului cu 1,35%.

Măsura va fi realizată prin reducerea profitu-
rilor băncilor. În nota explicativă a proiectului 
se arată că, potrivit previziunilor, cu o creştere 
a ratei la 12,72%, băncile ar urma să încaseze 
venituri suplimentare în iulie-decembrie de cir-
ca 100,6 milioane lei. Iar limitarea creşterii ra-
tei dobânzii la 4 puncte procentuale va reduce 
veniturile băncilor la 25,4 milioane de lei.

De reducere vor beneficia 7.601 beneficiari 
ai programului “Prima casă”, soldul creditelor 
cărora se cifrează la 3,8 miliarde de lei.

SA „Acvila-Sport”
Informaţia privind ţinerea adunării 

generale extraordinare a acţionarilor
Organul executiv al societăţii pe acţi-
uni „Acvila-Sport” a decis convocarea 

adunării generale anuale extraordinare 
a acţionarilor „Acvila-Sport” SA, să fie 
convocată la data de 18 august 2022 

cu următoarea ordIne de zI:
Alegerea cenzorului societăţii pe acţiuni;1. 
Dizolvarea consiliului societăţii;2. 
Stabilirea relatiilor de întreprindere cu 3. 
participaţiune majoritară şi întreprindere 
în posesiune majoritară dintre SA „Acvila-
Sport” şi SRL „Apolo Sport”.
Adresarea cu demers către „Apolo Sport” 4. 
SRL, privind acordarea unui împrumut 
pentru privatizarea terenului aferent obiec-
tivelor private ala SA „Acvila-Sport”.
A împuternici pe Directorul General – Gîr-5. 
jev Sergiu pentru negocia şi a încheiea 
contractului de împrumut cu „Apolo Sport” 
SRL şi semnarea tuturor actelor necesare 
în acest scop.
Identificarea persoanei juridice sau a 6. 
băncii pentru acordarea îmrumutului ne-
cesar pentru privatizarea terenului aferent 
obiectivelor private ala SA „Acvila-Sport” 
în cazul refuzului de acordare a acestui 
împrumut din partea SRL „Apolo Sport”.
Alegerea Directorului General a „Acvila-7. 
Sport” SA;
Diverse.8. 

Între orele 15.30-16.30 înregistrarea. 
Începutul la ora 16.30. 
Adunarea se va ţine cu prezenţa acţionarilor. 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la 
adunarea generală v-a fi întocmită la data de 
08 august 2022. 

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării 
generale a acţionarilor se va putea familiariza 
începînd cu 08 august 2022 (între 09:00 – 17:00, 
de luni pînă vineri) la adresa: str. Bucuriei, 5, mun. 
Chişinău, unde va avea loc şi adunarea generală 
a acţionarilor pe data de 18 august 2022.

În atenţia acţionarilor 
SA “CA 2811”!

Organul executiv al Societăţii con-
voacă adunarea generală extraor-
dinară cu prezenţa acţionarilor la 

data de 25 august 2022 pe adresa: 
mun. Chişinău, str. Tighina, 49/4.

ordInea de zI:
1.  Stabilirea cuantumului retribuţiei lunare ale 

muncii membrilor consiliului societăţii, re-
muneraţiilor anuale şi a compensaţiilor lor.

2.  Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.
3.  Cu privire la autentificarea procesului-ver-

bal al AGEA.

Înregistrarea acţionarilor 18:00 – 18:45. 
Începutul adunării 19:00.
Lista acţionarilor cu drept de participare la 

adunare va fi perfectată conform situaţiei din 
02.08.2022.

Acţionarii vor avea asupra lor buletinul de 
identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – o pro-
cură, perfectată conform legislaţiei în vigoare.

Cu materialele de pe ordinea de zi acţionarii pot 
lua cunoştinţă, începînd cu data de 12.08.2022 
la sediul Societăţii, între orele 8:00 – 15:00, sîm-
bătă şi duminică – zile de odihnă. Adresa juridică 
a societăţii: mun. Orhei, str. Unirii, 49.

relaţii la tel. (235)2-44-95.

Stimaţi acţionari 
ai S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.!
Organul Executiv al SOCIETĂŢII DE ASI-
GURĂRI – REASIGURĂRI „MOLDCAR-
GO” S.A., cu sediul mun. Chişinău, str. 

Vasile Alecsandri, nr. 97, în temeiul deci-
ziei sale din 29 iulie 2022, luate conform 
cererii acţionarului care deţine cel puţin 
25% din acţiunile cu drept de vot emise 
şi plasate de Societate, anunţă convo-

carea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Societăţii, care va avea loc 

la data de 26 august 2022, ora 11.00, cu 
prezenţa acţionarilor pe adresa: mun. 

Chişinău, str. Vlad Ţepeş, 1 (sediul „CIP-
TI” – Centrul de Instruire a Personalului 
pentru Transporturi Internaţionale), sala 
de conferinţe. Ora înregistrării participan-
ţilor la Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor – de la 10.00 până la 10.55.

ordInea de zI:
Cu privire la majorarea capitalului social 1. 
al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. prin pla-
sarea de acţiuni ordinare ale emisiunii 
suplimentare.
Cu privire la încheierea tranzacţiilor cu 2. 
conflict de interese.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe 
la Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor din 26.08.2022 va fi întocmită la situaţia 
din 02 august 2022 de către Depozitarul Cen-
tral Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor, acţionarii se pot familiariza, 
în zilele de lucru, de la ora 10.00 până la ora 
13.00, începând cu data de 16 august 2022, 
pe adresa mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr. 
97, bir. 304.

Pentru participare la Adunarea generală:
acţionarul – persoană fizică se va identifi-• 
ca cu buletinul de identitate;
acţionarul – persoană juridică, reprezentat • 
de administrator, se va identifica cu bule-
tinul de identitate al administratorului şi va 
prezenta copia autentificată a Extrasului 
din Registrul de stat al persoanelor juridi-
ce, nu mai vechi de 2 luni;
reprezentantul acţionarului – persoană • 
fizică se va identifica cu buletinul de iden-
titate şi va prezenta actul de reprezentare 
care atestă împuternicirile acordate (pro-
cura, mandat, contract), perfectat în modul 
stabilit de legislaţie;
reprezentantul acţionarului – persoană ju-• 
ridică se va identifica cu buletinul de iden-
titate şi va prezenta actul de reprezentare 
care atestă împuternicirile acordate (pro-
cura, mandat, contract), perfectat în modul 
stabilit, împreună cu Extrasul din Registrul 
de stat al persoanelor juridice, nu mai 
vechi de 2 luni.

Acţionarii Societăţii care intenţionează să 
delege pentru participare la Adunarea gene-
rală reprezentanţii săi, urmează să ţină cont 
de procedura de reprezentare a acţionarilor, 
stabilită la art. 22 din Legea nr. 1134/ 1997 pri-
vind societăţile pe acţiuni, inclusiv cu referinţă 
la dreptul, sau după caz, obligaţia de a acorda 
instrucţiuni scrise privind exprimarea votului.

Informaţiile stabilite la art. 55 alin. (3) din 
Legea nr. 1134/ 1997 privind societăţile pe ac-
ţiuni vor fi disponibile pe pagina web oficială a 
societăţii: www.moldcargo.md.

Informaţii suplimentare  
la tel.: 022-23-37-23.

statistici  /  с татис тика

Nr. 
d/o  Denumirea emitentului IDNO al 

emitentului ISIN
Numărul valorilor 

mobiliare în 
pachet, unităţi

Preţul 
pentru o 

unitate, lei

Valoarea totală 
a pachetului, 

lei

Pondere din 
volumul 

emisiei,%

Valoarea nominală 
a unei valori 
mobiliare, lei

Data 
depunerii 

cererii

Data începerii 
licitaţiei

Termenul de 
valabilitate al 

cererii

1 SA "MOLDASIG" 1002600053315 MD14MOSI1005 61200 296,75 18 161 100,00 10,2000 100,00 29.07.2022 30.09.2022 13.10.2022

1 SA "ASPA" 1003606006192 MD14ASPA1006 97498 2,05 199 870,90 6,2567 10,00 29.07.2022 18.08.2022 27.08.2022

PLANUL DE NEGOCIERI sesiunea din 3 August 2022

IN CADRUL MTF

PE PIATA REGLEMENTATA

Data
tranzac iei

Codul ISIN Denumirea emitentului
Valori mobiliare,

unit.
Pretul,
lei

Volumul, lei
Valoarea

nominal , lei
Emisia

% din
emisie

Tipul tranzac iei

25.07.2022 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 372 220.00 81 840.00 100.00 1315442 0.03 vânzare cump rare

Statistica tranzactiilor înregistrate pe pia a reglementat de la 25.07.2022 pina la 29.07.2022
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