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TRANZACŢII EFECTUATE PE PIAŢA SECUNDARĂ
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80%
În noiembrie 2021, pe piaţa secundară au fost efectuate 101 tranzacţii
0,52%
cu valori mobiliare corporative în volum de 66,62 mil. lei raportate la
0,52%
1,59 mil. unităţi de valori mobiliare.
60%
60%
99,48%
Valoarea lor cumulativă de la începutul anului (ianuarie-noiembrie
95,42%
86,14%
99,48%
2021) a contabilizat 7669 tranzacţii cu valori mobiliare corporative în
volum de 379,34 mil. lei raportate la 13,2 mil. valori mobiliare, ce denotă
40%
40%
o descreştere cu 353,16 mil. lei sau cu 48,21% comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului precedent (Tabelul nr. 1).
TranzacĠii de vânzare-cumpărare - 206,85 mil. lei
Ponderea tranzacţiilor înregistrate pe piaţa secundară în noiembrie
TabelulTranzacĠii
nr. 1 Indicatorii
privind
volumele
tranzacţiilor
corporative
20%
3,96%cu valori mobiliare
de vânzare-cumpărare
- 206,85
mil. lei
20%
Alte tranzacĠii - 1,09
mil. lei
2021, după volumul tranzacţiilor şi după numărul tranzacţiilor, este re3,90%
înregistrate
în
ianuarie-noiembrie
2020–2021
Alte
tranzacĠii
1,09
mil.
lei
flectată în Diagrama nr. 1 şi Diagrama nr. 2.
0,68%
9,90%
Tranzacţii efectuate pe piaţa reglementată
0%
Sistemul multilateral
Tranzacţii în afara 0%
pieţei
Piaţa
reglementată
Total piaţa secundară
În noiembrie 2021, pe piaţa reglementată au fost efectuate 10 tranzacţii
IanuarieÎn
afara
pieĠei
reglementate
sau
MTF
de tranzacţionare (MTF) reglementate sau MTF
În afara pieĠei reglementate sau M
de vânzare-cumpărare în volum de 0,45 mil. lei raportate la 1501 valori
noiembrie
unităţi
mil. lei
unităţi
mil. lei
unităţi
mil. lei
unităţi MTF mil. lei
MTF
mobiliare sau 0,68% din volumul total înregistrat pe piaţa secundară.
2020
184
65,73
23
3,58reglementată4415
663,19
4622 PiaĠa reglementată
732,5
PiaĠa
Tranzacţii efectuate în cadrul sistemului
multilateral de tranzacţionare (MTF)
2021
57
11,1
80
11,22
7532
357,02
7669
379,34
În noiembrie 2021, în cadrul MTF au fost înregistrate 4 tranzacţii de
vânzare-cumpărare în volum de 2,6 mil. lei raportate la 99623 valori
Diagrama nr. 1 Structura
Diagrama nr. 2 Structura
Diagrama nr. 3 Structura tranzacţiilor
mobiliare. Pe acest segment de piaţă au fost realizate 3,90% din volumul
tranzacţiilor pe piaţa
tranzacţiilor pe piaţa
efectuate
în afara pieţei reglementate sau MTF
total al tranzacţiilor înregistrat pe piaţa secundară.
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în luna noiembrie 2021
Tranzacţii efectuate în afara pieţei reglementate şi MTF
(după numărul tranzacţiilor)
(după volumul tranzacţiilor)
3,27%
Conform rapoartelor prezentate de către entităţi, în noiembrie 2021 în
100%
100%100%
afara pieţei reglementate şi MTF au fost efectuate 87 tranzacţii în volum
100%
de 63,57 mil. lei raportate la 1,49 mil. unităţi de valori mobiliare, ceea ce
15,15%
80%
reprezintă 95,42% din totalul operaţiunilor realizate pe piaţa secundară.
80% 80% 80%
42,98%
Potrivit structurii tranzacţiilor efectuate în afara pieţei reglementate
şi MTF, ponderea maximă după volum a revenit tranzacţiilor urmare
38,60%
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achiziţionării acţiunilor proprii în cazul reorganizării emitentului, în
60% 60% 60%
95,42%
valoare de 27,32 mil. lei (42,98%). Tranzacţiile de vânzare-cumpărare
86,14% 86,14%
95,42%
au constituit 24,54 mil. lei (38,60%), tranzacţia urmare achiziţionării de
40%
40%
către societate a acţiunilor proprii în condiţiile art. 77 din Legea privind
40%
40%
societăţile pe acţiuni a constituit 9,63 mil. lei (15,15%), alte tranzacţii
(donaţie, moştenire etc.) în valoare de 2,08 mil. lei au reprezentat 3,27%
3,96% 3,96%
AchiziĠionarea acĠiunilor proprii în cazul reorganizării emitentului
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din volumul total al tranzacţiilor în afara pieţei reglementate şi MTF
3,90%3,90%
(Diagrama nr. 3).
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Republica Moldova
va prelua preşedinţia
CEFTA în 2022
Preşedinţia Acordului de Liber
Schimb Central-European (CEFTA)
va fi preluată, din 2022, de Republica
Moldova de la Macedonia de Nord.
Realizările din acest an au fost
marcate în cadrul evenimentului
central al săptămânii CEFTA,
conferinţa „CEFTA – 15 ani de
comerţ”, care a reunit la Skopje
peste o sută de participanţi şi alţi
aproximativ două sute în format online
din cele şapte ţări membre: Albania,
Bosnia şi Herţegovina, Macedonia,
Republica Moldova, Muntenegru,
Serbia, UNMIK Kosovo, transmite
MOLDPRES.
În deschiderea conferinţei, Kreshnik Bekteshi,
ministrul Economiei al Macedoniei de Nord, a
subliniat importanţa CEFTA pentru dezvoltarea
economică regională şi accelerarea redresării
economice în urma pandemiei COVID-19.
„Anul acesta am reuşit să finalizăm lucrări
importante în cadrul Programului anual al preşedinţiei noastre şi în implementarea subiectelor prioritare din Planul de acţiuni al pieţei
regionale comune. Am reuşit să ne axăm pe
libera circulaţie a mărfurilor, eliminarea obstacolelor, progresul în comerţul liber cu servicii
şi îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale
ale structurilor CEFTA”, a precizat ministrul
Bekteshi.
La rândul său, Ministrul Economiei al Republicii Moldova, Sergiu Gaibu, şi-a exprimat
gratitudinea faţă de Macedonia de Nord şi Secretariatul CEFTA pentru eforturile şi asistenţa
oferite pe parcursul mandatului deţinut şi a dat
asigurări că va continua lucrările de restructurare şi o mai bună ajustare a organismelor şi
procedurilor CEFTA, începute în timpul preşedinţiei din 2019.
“Preşedinţia Republicii Moldova va continua
eforturile depuse de preşedinţii anteriori pentru
a îmbunătăţi şi promova dialogul cu sectorul
privat şi societatea civilă în cadrul CEFTA. Mai
mult ca atât, dat fiind faptul că Moldova este
singura ţară membră CEFTA prezentă atât în
CEFTA, cât şi în Parteneriatul Estic, vom pro-

fita de această oportunitate pentru a facilita pentru ca acesta să asigure reguli egale de ac- a exclude facilitarea apariţiei intermediarilor pe
participarea ambelor regiuni, pentru a împărtă- tivitate în mediul de afaceri şi să contribuie la piaţă şi a reduce riscul de contrabandă. Pentru
şi experienţa, lecţiile învăţate şi cele mai bune o economie de piaţă liberă şi competitivă”, au lectura finală, autorii sunt deschişi să ajusteze
3,27% 3,27%
practici”, a menţionat Sergiu Gaibu.
conchis
deputaţii în cadrul întrevederii.
această prevedere.
Săptămâna CEFTA 2021 a fost organizată
Direcţia generală comunicare
Proiectul urmează a fi dezbătut în cadrul şe15,15%15,15%
şi relaţii publice a Parlamentului dinţei plenare a Parlamentului.
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42,98% Republicii Moldova
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38,60%
GIZ, USAID Macedonia de Nord şi Forumul
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Investiţii al Camerei WB6 din Balcanii de Vest,
Republicii Moldova
cu sprijinul Comisiei Europene.
CEFTA a fost încheiat în 1992 cu scopul de
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AchiziĠionarea
cazul reorganizării
emitentului
intraregională. Totodată, Acordul
a fost
văzut
AchiziĠionarea
acĠiuniloracĠiunilor
proprii înproprii
cazulînreorganizării
emitentului
de la început ca un instrument de pregătire a
de vânzare-cumpărare
TranzacĠiiTranzacĠii
statelor participante pentru aderarea
lade vânzare-cumpărare
Uniu14,03%
economie, buget şi finanţe a
nea Europeană. Republica Moldova aAchiziĠionarea
deţinut deComisia
către societate
a acĠiunilor
în condiĠiile
AchiziĠionarea de către societate
a acĠiunilor
proprii proprii
în la
condiĠiile
Comunităţile
rurale, producătorii
aprobat
raportul
un
proiect
de
lege
preşedinţia CEFTA pe parcursul anuluiart.77
2015.
din Legea privind societăĠile pe acĠiuni
21,09%
art.77 din Legea privind societăĠile pe acĠiuni
agricoli
şi
crescătorii
de
animale
elaborat
de
un
grup
de
deputaţi
ai
MOLDPRES
Alte tranzacĠii
64,87%
Alte tranzacĠii

Proiect de lege: Patru
măsuri pentru mai multă
concurenţă şi eficienţă
pe piaţa produselor
petroliere

Moldova este interesată
de experienţa UE
în procesul de dezvoltare
a cadrului legislativ
şi regulator în domeniul
concurenţei

Guvernul a aprobat
facilităţi noi pentru
producerea de energie
din surse regenerabile

Fracţiunii parlamentare PAS cu scopul vor putea diminua cheltuielile de
de a aduce mai multă concurenţă
producere şi întreţinere folosind
şi eficienţă pe piaţa produselor
instalaţiile fotovoltaice. În acest sens,
petroliere. Urmează a fi modificate
Guvernul a aprobat avizul Guvernului
Legea privind piaţa produselor
la proiectul de lege pentru modificarea
petroliere, Codul fiscal şi Codul AchiziĠionarea
acĠiunilor proprii
în cazul reorganizării emitentului - 7,35 mil.lei
Codului
Funciar.
contravenţional.
TranzacĠii de vânzare–cumpărare
- 2,39 mil. leimodificări care vor perDocumentul prevede

- 1,59amplasarea
mil. lei
În proiect sunt prevăzute patru măsuri. Alte tranzacĠiimite
pe terenurile cu destinaţie
Prima ţine de instituirea unui moratoriu de agricolă a sistemelor fotovoltaice solare fără
Republica Moldova este interesată
şase luni asupra eliberării autorizaţiilor de a fi necesară schimbarea destinaţiei. Conform
de preluarea experienţei comunitare,
construcţie a staţiilor de alimentare cu produse aceloraşi modificări se permite schimbarea
inclusiv a României, în procesul de
petroliere principale şi gaze lichefiate. “Aceas- destinaţiei terenurilor agricole de calitate supemodernizare a cadrului legislativ şi
tă perioadă va permite stabilirea unor reguli rioară pentru construcţia instalaţiilor eoliene.
regulator în domeniul concurenţei.
foarte clare pentru construcţia acestora, inclu14,03%
Conform documentului, se prevede ca instaOportunităţile de colaborare în acest sens
au siv elaborarea unui cadru normativ adecvat”, a
14,03%
laţiile
fotovoltaice să fie fixate la sol prin struc21,09%
fost discutate în cadrul întrevederii deputaţilor
subliniat vicepreşedintele
Comisiei economie, tură metalică şi nu prin utilizarea betonului ar64,87%
21,09%
Dumitru Alaiba, preşedintele Comisiei econo- buget şi finanţe,
64,87%Radu Marian.
mat sau al altui tip de materiale de construcţie
mie buget şi finanţe, Radu Marian, vicepreşeCea de-a doua măsură ţine de modificarea
care ar avea impact negativ asupra fertilităţii
dinte al comisiei, şi membrilor comisiei Iulia unor prevederi care actualmente duc la aplisolului.
Dascălu şi Vasile Şoimaru, cu preşedintele carea neuniformă a taxelor pentru eliberarea
Totodată, se prevăd măsuri pentru a conserConsiliului Concurenţei din România, Bogdan licenţelor în domeniile importului şi comercialiva
şi spori fertilitatea solului. La fel, sunt incluMarius Chiriţoiu.
zăriiînangro
a benzinei
şi motorinei
AchiziĠionarea acĠiunilor proprii
cazul reorganizării
emitentului
- 7,35 mil.lei şi importului
se
condiţiile de proiectare, instalare, montare
În cursul întâlnirii s-a discutat
despre
politicile
şi comercializării
angro
gazului lichefiat.
TranzacĠii
de vânzare–cumpărare
- 2,39 mil. leiemitentului
AchiziĠionarea
acĠiunilor
proprii în cazul
reorganizării
- 7,35amil.lei
şi
amplasare
a sistemelor solare fotovoltaice4,14%
şi
în domeniul concurenţei înTranzacĠii
Republica
MoldoAltevânzare–cumpărare
tranzacĠii
- 1,59 mil.- lei
Omil.
altă
de
2,39
lei măsură se referă la majorarea cuana
centralelor
electrice
eoliene.
va. A fost remarcat faptulAlte
cătranzacĠii
competitivitatea
tumului sancţiunilor contravenţionale pentru
- 1,59 mil. lei
Proiectul mai prevede ca panourile fotovolscăzută este una din cele mai mari ameninţări încălcările comise de operatori. Scopul aces91,98%
8,02%
cu soluri
la adresa dezvoltării economice durabile a Re- tei propuneri este de a responsabiliza agenţii taice să fie amplasate pe terenuri 1,37%
publicii Moldova.
economici care desfăşoară activităţi pe piaţa degradate care au bonitatea mai mică de 40
2,51%
Deputaţii au salutat suportul pe care îl oferă produselor petroliere. În opinia autorilor, sanc- de puncte.
Modificările
sunt
necesare
pentru
a
proteja
partenerii români Consiliului Concurenţei din ţiunile prevăzute actualmente de Codul contraRepublica Moldova în ceea ce priveşte inves- venţional sunt mult prea mici în raport cu în- terenurile de calitate superioară, pentru a creştigaţia aflată în desfăşurare în domeniul pieţei călcările înregistrate, precum şi cu eventualele te siguranţa energetică şi a reduce importul de
TranzacĠii de
achiziĠionare de către emitent a valorilor mobiliare proprii ca rezultat al
energie.
petroliere.
prejudicii ce pot fi cauzate.
reorganizarii - 104,59 mil. leiDirecţia comunicare şi protocol
“Actuala guvernare, majoritatea parlamentaCea de-a patra măsură constă în interzicerea
TranzacĠii de vânzare-cumpărare - 2,85 mil. lei
a Guvernului
ră oferă suport plenar Consiliului Concurenţei revânzării angro a produselor petroliere, pentru
4,14%

4,14%

TranzacĠii de retragerea obligatorie în condiĠiile art. 30 din Legea privind piaĠa de capital 1,56 mil. lei
Alte tranzacĠii - 4,71 mil. lei

