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Hârtiide
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PreƜul

Volumul

PreƜul
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Emisia

%din
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20

3100

62000

200

1037634
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MD14AGIB1008 BC"MOLDOVAͲAGROINDBANK"SA

TipultransacƜiei
Cumpararevinzare

Statistica tranzacĠiilor înregistrate în afara pieĠei reglementate sau MTF
pentru data de 08.02.2021 - 12.02.2021
Tipul tranzacĠiei: Moútenire
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6

Denumirea emitentului

ISIN

BC Moldova-Agroindbank SA
SA IM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY
SA FLORENTINA-AURA
SA Agrofirma CimiЬlia
BC Moldova-Agroindbank SA
SA FLORENTINA-AURA

MD14AGIB1008
MD14VEST1003
MD14AURA1000
MD14LIAC1000
MD14AGIB1008
MD14AURA1000

Valoarea
nominală a
unei valori
mobiliare, lei
200
25
1
1000
200
1

Numărul de Numărul total Volumul total Ponderea VM în
numărul total al
de VM
tranzacĠii
al
alcestora in
înregistrate, tranzacĠionate, tranzacĠiilor,
circulaĠie, %
lei
un.
un.
1
32
6400,00
0,00
1
155
3875,00
0,01
1
527
527,00
1,63
1
79
79000,00
0,16
1
2
400,00
0,00
1
527
527,00
1,63

Tipul tranzacĠiei: DonaĠie între persoanele care sînt soĠi, rude sau afini pînă la gradul II inclusiv
Nr.
d/o

Valoarea
nominală a
ISIN
unei valori
mobiliare, lei
MD14NTIP1002
10
MD14INGR1005
1

Denumirea emitentului

1 SA MONOTIP
2 SA INTRA GROUP

Numărul de Numărul total Volumul total Ponderea VM în
numărul total al
de VM
al
tranzacĠii
alcestora in
înregistrate, tranzacĠionate, tranzacĠiilor,
circulaĠie, %
lei
un.
un.
1
996
9960,00
9,86
1
544
544,00
0,00

Tipul tranzacĠiei: Vânzare-cumpărare
Nr.
d/o

Valoarea
nominală a
ISIN
unei valori
mobiliare, lei
MD14CIMA1009
5
MD14GAZP1001
10
MD14FRAN1004
20

Denumirea emitentului

1 SA ICAM
2 SA GAZPROIECT
3 SA FranzeluЮa

Numărul de Numărul total Volumul total Ponderea VM în
numărul total al
de VM
al
tranzacĠii
alcestora in
înregistrate, tranzacĠionate, tranzacĠiilor,
circulaĠie, %
lei
un.
un.
1
1410
7050,00
0,04
1
12045
120450,00
31,00
1
49
1127,00
0,00

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 17 Februarie 2021
Nr. d/o

Denumirea emitentului

ISIN

1

BC"ENERGBANK"SA

MD14ENER1001

Numărul valorilor PreĠul
Valoarea totală a
pentru o
mobiliare în
pachetului, lei
pachet, unităĠi unitate, lei
199519

Ministerul Economiei şi Infrastructurii
este în proces de definitivare a doua
programe care vin în susţinerea
antreprenoriatului social din Moldova

Conferinţa dedicată Antreprenoriatului Social în Republica Moldova
a ajuns, în acest an, la ce-a de-a VI-a ediţie. Agenda evenimentului
a cuprins mai multe subiecte, cele mai importante referindu-se la
constatările privind funcţionalitatea antreprenoriatului social în
Moldova, evoluţiile înregistrate pe parcursul anului 2020 şi propuneri
de îmbunătăţire a cadrului legal.
În cadrul evenimentului, organizat cu suportul Uniunii Europene, au participat reprezentanţii instituţiilor de resort, parteneri de dezvoltare, experţi din
domeniu, precum şi reprezentanţii întreprinderilor sociale.
Şeful direcţiei politici economice şi mediul de afaceri din cadrul Ministerului
Economiei şi Infrastructurii, Vasile Vulpe, a declarat că cea dea VI-a ediţie
a Conferinţei dedicată Antreprenoriatului Social demonstrează eficienţa şi
capacitatea acestui eveniment ca şi platformă care asigură continuitate, dar
şi oportunitatea de a mobiliza reprezentanţii mediului asociativ şi sectorul
public de a comunica şi a interacţiona eficient în identificarea necesităţilor,
dar şi a celor mai recente tendinţe în dezvoltarea antreprenoriatului social.
În acelaşi timp, pentru a asigura creşterea nivelului de interes pentru acest
tip de antreprenoriat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii este implicat
plenar în elaborarea şi promovarea unui Program naţional pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova pentru anii 2021- 2025.
Programul este în proces de definitivare urmare a propunerilor înaintate de
ministerele de resort.
De asemenea, cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei şi în conlucrare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ministerul este în proces de elaborare a Programului naţional de finanţare şi mentorat pentru start-up-uri şi întreprinderi
sociale. Pentru dezvoltarea acestuia, potrivit Legii bugetului de stat pentru
anul 2021, este alocată suma de 1 mln lei. Va urma alocarea, din bugetul
de stat, pentru anii 2022- 2023 a câte 5 mln lei şi pentru anii 2024- 2025 a
câte 10 mln lei.
Antreprenoriatul social reprezintă modelul de antreprenoriat orientat spre
creşterea bunăstării societăţii şi nu urmăreşte doar maximizarea profitului.
Reinvestind profitul, întreprinderile care practică antreprenoriatul social susţine o cauză socială, identifică noi nevoi sociale, încurajează incluziunea în
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9,9760
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50,00

societate a persoanelor defavorizate, în mare parte, a celor cu dizabilităţi,
asigură ocuparea forţei de muncă şi utilizarea resurselor alternative.
În Republica Moldova, antreprenoriatul social şi întreprinderea socială au
fost recunoscute în anul 2017, prin adoptarea Legii nr. 223 din 2017 privind
modificarea şi completarea unor acte legislative. În 2018 a fost elaborat şi
aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale
pentru Antreprenoriat Social, precum şi lista genurilor de activitate ce constituie activităţi de antreprenoriat social. Începând cu anul 2020, Comisia a
recepţionat primele dosare şi solicitări de a primi statutul de întreprindere
socială sau întreprindere socială de inserţie. În urma analizei, trei întreprinderi au primit acest statut.
În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate trei întreprinderi sociale şi 48 de iniţiative de antreprenoriat social.

Piaţa valutară fără numerar a Republicii
Moldova în luna ianuarie 2021

Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată
de volumul tranzacţiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepţia
celor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei, care au avut
loc pe cele mai diferite segmente ale pieţei. Printre segmentele pieţei
monitorizate, în particular se numără piaţa interbancară (tranzacţiile
de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale)
şi piaţa intrabancară (tranzacţiile de cumpărare/vânzare a valutei
efectuate între bănci şi clienţii acestora).
Informaţia privind piaţa valutară fără numerar se calculează în baza Rapoartelor cu privire la sumele de valută cumpărate şi vândute de către bănci
contra lei moldoveneşti care sunt prezentate la Banca Naţională a Moldovei
în conformitate cu Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului
moldovenesc faţă de valutele straine (aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 3 din 15 ianuarie 2009).
Operaţiunile sunt reflectate la data încheierii tranzacţiei. Echivalentul în
dolari SUA este calculat utilizând cursurile medii lunare ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta respectivă. Informaţia cu privire la piaţa
valutară fără numerar se publică lunar până în ultima zi a lunii următoare
celei de raportare. Metoda calculării volumului operaţiunilor SWAP – media
ponderată zilnic, în funcţie de termenul operaţiunii SWAP (numărul de zile).
Exemplu: SWAP 10 mil. USD cu termenul de 15 zile în luna cu 30 de zile
calendaristice se reflectă ca 5 mil. USD. Valutele sunt recalculate la ratele
de schimb medii lunare.

21.12.2020

09.03.2021

Termenul de
valabilitate al
cererii
22.03.2021

S. A „Baza de Transport
Auto Nr. 37”
anunţă organizarea ordinară a Adunării
Generale a Acţionarilor, care va avea
loc pe 27 martie 2021 la ora 10-00 pe
adresa or. Hînceşti, str. Industrială 1.
Ordinea de zi
1. Darea de seamă privind activitatea economico-financiară pentru anul 2020.
2. Darea de seamă a Consilului Societaţii
privind totalurile activitaţii societăţii pe
anul 2020.
3. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori.
4. Planul activităţii pe anul 2021.
5. Examinarea modalitatilor stingerii datorielor existente.
6. Examinarea modalitaţilor procurarii acţiunelor.
7. Determinarea posibilitatilor efectuarii controlul auditului pe anul 2020 şi 2021
8. Altele
Lista acţionarilor cu drept de participare la
Adunarea generală este întocmită la data de
17.02.2021.
Participanţii la adunarea generală prezintă
buletinul de identitate, iar reprezentanţii- procura autentificată conform legislaţiei.
Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele
pentru ordinea de zi la sediul SA“BTA-37”,
tel 026922559, 026922418, de la data de
01.03.2021.

