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PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 08 Mai 2019

Nr.
d/o

Denumirea emitentului

Numărul
PreĠul
Valoarea
valorilor
Pondere din
Data
pentru o Valoarea totală a
nominală a Data depunerii
mobiliare în
volumul
începerii
unitate, pachetului, lei
unei valori
cererii
pachet,
emisiei,%
licitaĠiei
lei
mobiliare, lei
unităĠi

ISIN

Termenul de
valabilitate al
cererii

1 "ASITO DIRECT" SA

MD14ASDI1002

48192

3,11

149 877,12

1,0360

10,00

22.03.2019

20.05.2019

24.05.2019

2 SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

59855

30,14

1 804 029,70

9,9758

100,00

11.04.2019

24.06.2019

28.06.2019

3 SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

390245

30,14

11 761 984,30

65,0408

100,00

11.04.2019

24.06.2019

28.06.2019

4 SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

29900

53,60

1 602 640,00

4,9833

100,00

11.04.2019

24.06.2019

28.06.2019

5 SA "ASPA"

MD14ASPA1006

97498

19,62

1 912 910,76

6,2567

10,00

19.04.2019

07.05.2019

21.05.2019

6 SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

61200

291,01

17 809 812,00

10,2000

100,00

03.05.2019

20.05.2019

24.05.2019

Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF la data de 8.05.2019

Cod ISIN

Denumirea emitentului

Cereri pentru Preġul pentru
cumpĄrare, un. unitate, lei

Oferte pentru
vânzare, un.

PiaĠa reglementată
MD14ASDI100
MD14MOSI100
MD14MOSI100
MD14MOSI100
MD14ASPA100
MD14MOSI100
MD14BFCM10
MD14MICB100

"ASITO DIRECT" SA
SA "MOLDASIG"
SA "MOLDASIG"
SA "MOLDASIG"
SA "ASPA"
SA "MOLDASIG"
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT"
BC "MOLDINDCONBANK" SA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,11
30,14
30,14
53,60
19,62
291,01
180,00
240,00

48192,00
59855,00
390245,00
29900,00
97498,00
61200,00
10650,00
15219,00

124,07
3,50
3,00

347637,00
9000,00
100,00

Sistemul multilateral de tranzacĠionare (MTF)
MD14VING100
MD14CEPU100
MD14MHID100

SA "CEPROSERVING"
SA "CEREALE-PRUT"
SA "MOLDOVAHIDROMAS"

Au intrat in vigoare modificările
aduse ordinii de distribuire a fondurilor
din Fondul naţional pentru dezvoltarea
agriculturii şi a zonelor rurale
O hotărâre de Guvern în acest sens, adoptata la 24
aprilie, a fost publicata în Monitorul Oficial şi a intrat în
vigoare la 3 mai.
Modificările întreprinse au ca scop susţinerea ramurilor de grădinărit şi vinificaţie care se dezvoltă rapid, astfel încât tinerii antreprenori care vin din străinătate să poată investi în plantarea viilor
şi livezilor perene. În plus, au fost propuse amendamente pentru
a respecta cerinţele UE privind igiena şi siguranţa produselor. În
special, documentul prevede o creştere de la 3 milioane la 5 milioane de lei în valoarea ajutorului care poate fi acordat unui producător agricol în termen de un an de la acordarea subvenţiilor.
Ediţia anterioară a documentului stipula că suma asistenţei financiare acordate unui producător agricol în decursul unui an de subvenţionare, în ansamblu pentru toate măsurile de sprijin, nu trebuie
să depăşească 3 milioane lei, iar pentru grupurile de producători
– 4,5 milioane lei. În acelaşi timp, conform modificărilor, cuantumul
asistenţei financiare acordate unui producător agricol în termen de
un an de la acordarea subvenţiilor, în ansamblul tuturor măsurilor
de sprijin, nu trebuie să depăşească 5 milioane de lei pe beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea ajutorului financiar
creşte cu 50% de la suma aprobată de subvenţii autorizate.
Potrivit schimbărilor, vor fi încurajate şi investiţiile în dezvoltarea
sectorului zootehnic pentru o creştere cantitativă şi calitativă a volumului de lapte produs în Moldova şi pentru obţinerea dreptului
de a exporta în Uniunea Europeană carne, ouă de pui şi produse
de pasăre. Subvenţiile vor fi acordate pentru marcarea plantaţiilor
de culturi aromatice, medicinale şi pentru uleiuri eterice. De exemplu, pentru trandafirii de ulei esenţial, valoarea subvenţiilor va fi de
6 mii lei / ha, levănţică, melissa, busuioc picant, menta – 10 mii

lei / ha, calendula – 2 mii lei / ha. Sunt acordate subvenţii sporite
în cazul formării plantaţiilor de viţă de vie, livezi de nuci şi fructe,
arbuşti de fructe de pădure, culturi aromatice, medicinale şi uleiuri
esenţiale. Pentru a stimula mecanismul de asigurare a riscurilor
în agricultură, a fost diversificată limita maximă, care anterior era
limitată la 400 mii lei. Noua dimensiune a subvenţiei în cazul asigurării a fost stabilită în funcţie de cultură şi zonă şi poate ajunge
la 1,5 milioane de lei. În cazul investiţiilor în prelucrarea primară,
ambalarea, răcirea, îngheţarea şi depozitarea cărnii, prelucrarea,
ambalarea şi depozitarea laptelui, precum şi analizarea mierei de
albine, va fi posibilă obţinerea unei subvenţii de până la 5 milioane
de lei (până în prezent până la 2 milioane de lei).

Începând cu data de 7 mai, AIPA a lansat
o nouă etaptă de primire a cererilor de
acordare a subvenţiilor în avans
Agenţia de intervenţie şi plăţi în agricultură (AIPA) a
anunţat începerea celei de-a patra etape a acceptării
cererilor de subvenţionare în avans.
Tinerii şi femeile care doresc să înceapă o afacere în sectorul
agricol pot solicita subvenţii în avans la birourile teritoriale ale
Agenţiei în perioada 7 mai – 9 iulie 2019. Subvenţiile în avans vor
fi acordate în domeniul agriculturii în conformitate cu domeniul de
sprijin prioritar: stimulente de investiţii pentru echipamente tehnologice şi repararea fermelor de creştere a animalelor; încurajând
achizitionarea animalelor pentru reproducere şi menţinerea stocului lor genetic; încurajarea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii
post-recoltare şi de prelucrare; încurajarea investiţiilor în producţia
de fructe şi legume în aria protejată (sere, tuneluri); stimularea
investiţiilor pentru crearea, modernizarea şi tăierea plantaţiilor
perene, inclusiv plantaţiile de struguri şi plantaţiile de fructe. Valoarea maximă a sprijinului financiar acordat de stat este de 65%
din valoarea costurilor eligibile, dar nu mai mult de 1 milion de lei.

0,00
0,00
0,00

Plata anticipată a subvenţiilor se va face prin intermediul contului
Escrow escrow în două tranşe. Prima tranşă – 75% din suma subvenţiei, care va fi plătită sub rezerva prezentării de către beneficiar
a dovezilor de cofinanţare de 35% din costul costurilor eligibile;
a doua tranşă – 25% din valoarea subvenţiei pe baza cererii de
returnare a investiţiei în exploatare şi a depunerii documentelor
justificative în funcţie de zona în care sunt realizate investiţiile.

În perioada 2014 – 2019 salariul minim
a crescut în Moldova de la 1650
la 2775 lei (+68,2%)
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, salariul minim
garantat este majorat, inclusiv pentru a identifica
riscurile pentru angajatori de a aplica forţa de muncă
nedeclarată şi a plăti salariile în plicuri.
Menţionăm că pe parcursul ultimilor ani, cuantumul salariului minim garant a fost modificat anual, în 2014 constituind 1650 lei, în
2015 – 1900 lei, în 2016 – 2100 lei, în 2017 – 2380 lei şi în 2018
– 2610 lei. Începând cu ziua de 1 mai 2019, cuantumul minim
garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii,
instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate
şi forma de organizare juridică) a crescut cu 165 de lei şi constituie
2775 de lei pe lună.
Astfel, cuantumul lunar total al salariului unui angajat la întreprinderi, organizaţii şi alte instituţii din sectorul real al economiei
nu poate fi mai mic de 16,42 lei pe oră sau 2775 de lei pe lună. De
asemenea, acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contract
colectiv, nici prin contract individual de muncă. Cuantumul salariului minim în sectorul real se stabileşte anual, de către guvern,
după negocieri şi consultări cu patronatele şi sindicatele şi se publică în Monitorul Oficial. Acesta se calculează pentru un program
complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
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