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Statistica tranzacĠiilor înregistrate în afara pieĠei reglementate sau MTF pentru data de 16.05.2022 - 20.05.2022
Data
tranzacĠiei

Emitentul

Cod ISIN

PreĠ de
Volumul total
PreĠ Numărul de Valori mobiliare
nominal, tranzacĠii, tranzacĠionate, tranzacĠionare, al tranzacĠiei, Cota, %
unit.
lei
lei
lei
unit.

5

Tipul tranzactiei

16.05.2022 TRANSSERVICE SA

MD14REVI1007

10,00

1

468

6,00

2808,00

0,55 vânzare-cumpărare

16.05.2022 UNIFARM SA

MD14UNIF1001

1,00

1

1942

1,00

1942,00

1,56 vânzare-cumpărare

16.05.2022 DAAC HERMES GRUP SA

MD14MARS1000

1,00

3

208

1,00

208,00

0,00 moútenire

16.05.2022 NISTRU-OLĂNEùTI SA

MD14NISO1004

10,00

9

157

10,00

1570,00

0,22 moútenire

16.05.2022 PESCĂRUù-DĂNCENI SA

MD14PESC1000

10,00

1

46

10,00

460,00

Vânzare-cumpărare conform prevederilor art. II alin. (3)
0,03 din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007 pentru modificarea
úi completarea Legii privind societăĠile pe acĠiuni

16.05.2022 DAAC HERMES GRUP SA

MD14MARS1000

1,00

1

208

1,00

208,00

0,00

17.05.2022 LAFARGE CIMENT SA

MD14CEMT1002

15,00

1

420

15,00

6300,00

0,00 moútenire

17.05.2022 VOLAN-AUTOTRANS SA

MD14VOLA1009

10

1

384

10,00

3 840,00

0,11 moútenire

19.05.2022 AUTOMOBILIST-BĂLğI SA

1

2

4656

1,00

4656,00

0,52 vânzare-cumpărare

19.05.2022 AUTOMOBILIST-BĂLğI SA

MD14BAUT1007
MD14BAUT1007

1

1

2 838

1,00

2 838,00

0,32 moútenire

19.05.2022 IMTEHCOM SA

MD14IMTE1006

300

2

38

300,00

11 400,00

1,90 moútenire

19.05.2022 COMCON VICTORIA SA

MD14COMC1009

33,00

2

23

33,00

759,00

0,13 moútenire

20.05.2022 SUCCES SA

MD14CCES1005

10,00

2

5 009

10,00

50 090,00

Distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului
bunurilor în formă de valori mobiliare

2,71 vânzare-cumpărare

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA sesiunea din 25 mai 2022
Nr.
d/o

Denumirea emitentului

IDNO al
emitentului

ISIN

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

Termenul de
Data
Data începerii
valabilitate al
depunerii
licitaĠiei
cererii
cererii

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

2 SA "MOLDASIG"

1002600053315 MD14MOSI1005

61200

296,75

18 161 100,00

10,2000

100,00

29.04.2022 29.06.2022 12.07.2022

Agenţia Franceză pentru Dezvoltare
va susţine căile ferate şi sistemul
energetic din R. Moldova
Republica Moldova a semnat cu Agenţia Franceză
pentru Dezvoltare (AFD) un memorandum care
va contribui la reforme importante în domeniul
căilor ferate, precum şi la modernizarea sistemului
energetic din ţara noastră. Despre aceasta a declarat
vicepremierul Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii
şi Dezvoltării Regionale, care a susţinut la Chişinău
o conferinţă de presă cu directorul general al AFD,
Rémy Rioux, transmite MOLDPRES.
„În primul rând, ţara noastră va beneficia de asistenţă tehnică
pentru Moldelectrica şi Calea Ferată din Moldova, în valoare de
opt sute de mii de euro. De asemenea, pentru prima dată în ţara
noastră va fi organizat un forum dedicat transportului feroviar”, a
declarat Spînu.
Potrivit vicepremierului, un alt document adiţional, agreat în
numele Guvernului, prevede un sprijin de 60 de milioane de euro
pentru susţinerea bugetului ţării.
La rândul său, Rémy Rioux a menţionat că Franţa este un
partener de nădejde al Republicii Moldova şi va susţine proiec
te de dezvoltare iniţiate de autorităţile ţării, “proiecte care sunt
ambiţioase, importante, dar şi complicat de realizat în actualele
condiţii cauzate de postpandemie, război, creşterea preţurilor şi
criza energetică”.
Vizita la Chişinău a şefului Agenţiei Franceze pentru Dezvoltare
are loc după vizita de săpămâna trecută a preşedintelui Republicii
Moldova, Maia Sandu, la Paris. Şefa statului a avut o întrevedere
cu Remy Rioux, iar discuţia s-a referit la proiectele pe care AFD
le va realiza în Republica Moldova începând cu anul curent.
Agenţia Franceză pentru Dezvoltare operează investiţii de 12
miliarde de euro pe an în peste 130 de ţări ale lumii.

Din 1 iunie, vor intra în vigoare
noi condiţii de export spre Turcia
pentru produsele de origine vegetală

iunie curent, vor fi obligaţi să prezinte certificatele fitosanitare
originale, cu semnătura olografă şi ştampila umedă, emise de
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, indică minis
terul.
Schimburile comerciale cu produse agroalimentare ale Repu
blicii Moldova cu Turcia se efectuează în cadrul Acordului de
Liber Schimb dintre cele două state, iar principalele categorii de
produse exportate din ţara noastră sunt seminţele oleaginoase,
fructele uscate şi cerealele. Totodată, pe un trend ascendent se
află sectorul vitivinicol autohton.

Banca Mondială va continua
să sprijine dezvoltarea
social-economică a Moldovei

Banca Mondială îşi menţine angajamentul de a sprijini cele
mai importante şi urgente domenii de dezvoltare social-eco
nomică din Moldova, inclusiv energia. După cum a comunicat
Serviciul de presă al guvernului pentru Infotag, despre acest
lucru a declarat directorul regional al Băncii Mondiale pentru
Belarus, Moldova şi Ucraina, Arup Banerjee, în cadrul unei în
tâlniri la Chişinău, cu secretarul general al guvernului, Dumitru
Udrea.
Întrevederea a avut loc şi din considerentul că este necesară
dezvoltarea unei noi strategii de parteneriat a BM cu Republica
Moldova pentru următorii cinci ani.
“Guvernul Republicii Moldova apreciază parteneriatul durabil cu
Banca Mondială şi, pe această cale, vreau să subliniez că acum
mai mult ca niciodată avem nevoie de suport pentru a realiza
schimbări şi reforme sistemice şi structurale în domeniul econo
mic şi social, inclusiv prin alocarea unei atenţii sporite asigurării
securităţii alimentare şi energetice a ţării”, a spus Dumitru Udrea.

BNM a informat despre
îmbunătăţirea SAPI, pentru
transferuri mai rapide şi mai sigure

Autorităţile din Republica Moldova au anunţat despre
noi condiţii de export în Turcia a produselor agricole
de origine vegetală, transmite MOLDPRES cu referire
la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Banca Naţională (BNM) a anunţat despre
modernizarea Sistemului automatizat de plăţi
interbancare (SAPI), a cărui nouă versiune include
o componentă software şi hardware, precum şi
o separare logică a sistemului de Decontare pe
baza brută în timp real (DBTR) şi a sistemului de
Compensare cu decontare pe bază netă (CDN).

“Agenţii economici care intenţionează să exporte produse
agricole de origine vegetală în Turcia, începând cu data de 1

“În plus, a fost creată o nouă posibilitate de gestiune a limite
lor de lichiditate de către participanţi, migrarea mai avansată a

mesajelor de plată (ISO 20022), precum şi înlocuirea platformei
hardware. Aceste schimbări vor asigura o creştere scontată a
performanţei sistemului”, a comunicat Serviciul de presă al BNM
pentru Infotag.
Potrivit acesteia, funcţionalităţile noi ale SAPI oferă un grad
superior de automatizare întregului lanţ de plăţi – de la iniţierea
acestora de către plătitor, până la recepţionarea mijloacelor bă
neşti de către beneficiar. Avantajele modernizării urmează să fie
resimţite şi apreciate, la fel, de utilizatorii serviciilor de plăţi în lei
moldoveneşti – persoanele fizice şi cele juridice.
SAPI a fost introdus în 2006. Este administrat şi operat de BNM.
În 2021, prin SAPI au fost procesate 13,8 milioane de tranzacţii
(+9,8% faţă de 2020) în valoare de 1.083 miliarde lei (+0,7%).
Volumul mediu zilnic al tranzacţiilor în SAPI a fost de 54,6 mii
tranzacţii pentru 4,3 miliarde lei.
Pe parcursul anului 2021, disponibilitatea medie a sistemului
pentru participanţi a fost de 99,9%, ceea ce, conform BNM, in
dică un debit mare al SAPI, fără defecţiuni şi incidente în timpul
derulării programului.

Oferta de valută din aprilie
a acoperit cererea în proporţie
de 67,4%
Situaţia pe piaţa valutară a Republicii Moldova s-a
îmbunătăţit în aprilie, iar cererea netă de valută
a agenţilor economici a fost acoperită prin oferta
persoanelor fizice în proporţie de 67,4%. Potrivit
Infotag, despre acest lucru a anunţat Serviciul de
presă al Băncii Naţionale Moldovei (BNM).
Potrivit băncii centrale, oferta netă de valută din partea per
soanelor fizice s-a ridicat luna trecută până la 127,4 milioane
dolari, faţă de minus 26,1 milioane în martie. Totodată, cere
rea netă de valută din partea agenţilor economici a scăzut cu
4,4% – până la 188,5 milioane dolari. Din acest motiv, autori
tatea de reglementare a fost nevoită să recurgă la intervenţii
atât sub formă de vânzare, cât şi de cumpărare de valută.
Ca urmare, în luna aprilie, vânzările nete au constituit 0,05
milioane USD.
În luna mai, leul a continuat să se deprecieze în raport cu
dolarul american, al cărui curs mediu de schimb a scăzut de la
18,3739 USD/MDL la 18,4274 USD/MDL sau cu 0,3%.
În ceea ce priveşte structura valutară a ofertei nete de valută
din partea persoanelor fizice, cele mai mari cote au fost deţinute
de euro – 48% şi dolarul american – 36,9%. Ponderea rublei
ruseşti a fost de 0%, a altor valute – 15,1%.

