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StatisticatranzactiilorînregistratepepiaƜareglementatĉdela01.08.2022pinala05.08.2022

Data
tranzacƜiei

CodulISIN

Denumireaemitentului

Valorimobiliare,
unit.

Pretul,
Volumul,lei
lei

100

175.80

Valoarea
nominalĉ,lei

Emisia

%din
emisie

17580.00

50.00

2000000

0.01

Cumpararevinzare

TipultranzacƜiei

01.08.2022

MD14ENER1001 BC"ENERGBANK"SA

03.08.2022

MD14AGIB1008

BancaComerciala"MOLDOVAͲ
AGROINDBANK"SA

20

4250.00 85000.00

200.00

1037634

0.00

Cumpararevinzare

04.08.2022

MD14AGIB1008

BancaComerciala"MOLDOVAͲ
AGROINDBANK"SA

75

4200.00 315000.00

200.00

1037634

0.01

Cumpararevinzare

Statistica tranzacĠiilor înregistrate în afara pieĠei reglementate sau MTF pentru data de 01.08.2022 - 05.08.2022
PreĠ
Numărul de Valori mobiliare
PreĠ de
nominal, tranzacĠii, tranzacĠionate, tranzacĠionare,
lei
unit.
unit.
lei

Volumul total
al tranzacĠiei, Cota, %
lei

Data
tranzacĠiei

Emitentul

01.08.2022

NISTRU-OLĂNEùTI SA

MD14NISO1004

10,00

2

82

10,00

820,00

0,12

moútenire

01.08.2022

Moldova Agroindbank SA

MA14AGIB1008

200,00

1

128

200,00

25600,00

0,01

moútenire

03.08.2022

MANVIN SA

MD14ANVI1005

5,00

1

33740

3,00

101220,00

5,59

vânzare-cumpărare

03.08.2022

MOLDOVAHIDROMAS SA

MD14MHID1001

1,00

1

1164054

0,45

523824,30

2,27

vânzare-cumpărare

03.08.2022

MOLDOVAHIDROMAS SA

MD14MHID1001

1,00

2

931243

1,00

931243,00

1,82

moútenire

03.08.2022

MOLDOVAHIDROMAS SA

MD14MHID1001

1,00

1

931 243

1,00

931 243,00

1,82

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

03.08.2022

TIREX PETROL SA

MD14TIRP1008

6,00

1

428

6,00

2568,00

0,00

moútenire

Cod ISIN

Tipul tranzactiei

03.08.2022

MACON SA

MD14MACN1002

5,00

2

155

5,00

775,00

0,00

vânzare-cumpărare

04.08.2022

MOLDOVAGAZ SA

MD14MOLG1004

100,00

1

168

100,00

16800,00

0,00

moútenire

05.08.2022

COPILARIE SA

MD14COPI1000

5,00

2

427

25,97

11 089,19

0,22

vânzare-cumpărare

05.08.2022

MANVIN SA

MD14ANVI1005

5,00

2

230 000

5,00

1 150 000,00

38,07

vânzare-cumpărare

05.08.2022

AGROSERVICE DIN UNGHENI SA

MD14AGUN1008

5,00

1

201

3,00

603,00

0,09

vânzare-cumpărare

PLANUL DE NEGOCIERI sesiunea din 10 August 2022
Nr.
d/o

Denumirea
emitentului

IDNO al
emitentului

ISIN

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

PE PIATA REGLEMENTATA

1

SA "MOLDASIG"

1002600053315

MD14MOSI1005

61200

1

SA "ASPA"

1003606006192

MD14ASPA1006

97498

Strategia de transformare
digitală 2030 va constitui
direcţia principală
de lucru în domeniu
Dezvoltarea conceptului Strategiei
de transformare digitală a Republicii
Moldova pentru anii 2023-2030, care
a fost discutat recent cu experţi şi
parteneri de dezvoltare şi urmează
a fi aprobat în toamna acestui an, va
constitui direcţia principală de lucru
în domeniul digitalizării. Declaraţia
a fost făcută de Iurie Ţurcanu,
vicepremier pentru Digitalizare, la
prezentarea raportului de activitate a
Guvernului, care a împlinit un an de la
învestire, transmite MOLDPRES.
„Între priorităţile trasate în proiectul Strate
giei pot fi menţionate: măsuri sporite pentru
asigurarea unui spaţiu cibernetic securizat;
dezvoltarea economiei digitale; fortificarea
cunoştinţelor şi a competenţelor la nivelul în
tregii societăţi privind utilizarea oportunităţilor
de interacţiune digitală între instituţii, cetăţeni
şi mediul de afaceri; dezvoltarea democraţiei
participative digitale etc.”, a precizat Ţurca
nu.
Referindu-se la rezultatele ultimului an, vi
cepremierul a nominalizat dezvoltarea rapidă
a soluţiilor digitale pentru depăşirea crizelor
legate de pandemie şi a crizei refugiaţilor;
modernizarea serviciilor guvernamentale
prin re-inginerie şi digitalizare; lansarea pro
iectelor digitale noi; crearea spaţiului digital
comun între Republica Moldova şi România;
completarea şi ajustarea cadrului normativ în
domeniu etc.
„Am adus inovaţia în instituţiile publice şi
le-am transformat în entităţi care comunică
digital şi oferă servicii electronice moderne
pentru cetăţeni. Am creat instrumente digi
tale noi menite să atenueze impactul crizei
pandemice şi crizei refugiaţilor. Am construit

Valoarea nominală
a unei valori
mobiliare, lei

Data
depunerii
cererii

Termenul de
Data începerii
valabilitate al
licitaĠiei
cererii

296,75

18 161 100,00

10,2000

100,00

29.07.2022

30.09.2022

13.10.2022

2,05

199 870,90

6,2567

10,00

29.07.2022

18.08.2022

27.08.2022

IN CADRUL MTF

punţi digitale cu statele pro-europene, inclusiv
cu România pentru un parcurs promiţător al
Republicii Moldova spre integrarea europea
nă. Am perfecţionat legislaţia naţională şi am
ajustat-o la cerinţele şi standardele internaţio
nale pentru a plasa Moldova în rândul statelor
recunoscute şi avansate din punct de vedere
digital, dar mai avem încă multe proiecte în
derulare pe care le vom perfecţiona şi defini
tiva în perioada următoare”, a menţionat Iurie
Ţurcanu cu ocazia împlinirii unui an de man
dat în Guvernul Gavriliţa.
Iurie Ţurcanu a făcut bilanţul realizărilor şi
progreselor înregistrate urmare a activităţii
celor trei instituţii pe care le coordonează:
Agenţia de Guvernare Electronică, Agenţia
Servicii Publice şi Serviciul Tehnologia Infor
maţiei şi Securitate Cibernetică.
La 6 august 2021, a avut loc ceremonia de
învestire a Guvernului condus de Natalia Ga
vriliţa. Luni, 8 august, Cabinetul de miniştri a
prezentat raportul de activitate, numit „Un an
de guvernare solidară cu oamenii”. Funcţia
de viceprim-ministru pentru Digitalizare este
o premieră pentru principalul organ executiv
al Republicii Moldova.

Comisia pentru situaţii
excepţionale a permis
în pragul iernii importul
de rumeguş şi deşeurilor
din lemn
Comisia naţională pentru situaţii
excepţionale a adoptat o serie de
decizii în contextul pregătirilor pentru
iarnă. După cum transmite Infotag,
vicepremierul Andrei Spînu a anunţat
acest lucru pe facebook.
Potrivit lui, Comisia a permis importul în
Republica Moldova de rumeguş, rumeguş
a deşeurilor şi a resturilor de lemn nea
glomerate, utilizate ca materie primă la
fabricarea biocombustibililor solizi (pelete
şi brichete).

De asemenea, se permite prestarea servicii
lor de transport rutier a lemnelor pentru foc,
în baza actelor de provenienţă, fără obliga
tivitatea notificării şi înregistrării prealabile şi
deţinerii actelor permisive din domeniul trans
portului rutier.
Spînu a menţionat că societatea Termoelec
trica, care asigură alimentarea cu energie ter
mică a Chişinăului, are voie “să achiziţioneze
păcură pentru asigurarea rezervei minime în
cantitate 20 de mii tone”.
“Operatorul Terminalului de mărfuri în vrac,
din cadrul Portului internaţional liber Giurgiu
leşti, va acorda prioritate la prestarea servicii
lor portuare pentru cărbunele destinat impor
tului definitiv pe teritoriul Republicii Moldova”,
a mai anunţat vicepremierul.

La Bursa Moldovei,
în listingul cumpărărilor
şi vânzărilor de acţiuni
prevalează titlurile
emise de bănci
Pe piaţa de valori reglementată
de stat din Moldova, listingul
cumpărărilor şi vânzărilor de acţiuni
este dominat de titlurile băncilor
comerciale. După cum i s-a spus
unui corespondent Infotag la bursă,
acţiunile a cinci bănci sunt în prezent
oferite spre vânzare şi ale şase bănci
simultan pentru cumpărare.
Acţiunile celei mai mari instituţii financiare
din Moldova, maib, au fost scoase la vânzare
şi cumpărare la cel mai mare preţ. Lista de
cumpărare conţine o cerere a unui investitor
care doreşte să achiziţioneze 68 de acţiuni
maib cu o valoare nominală de 200 lei la un
preţ de 4.200 lei pe acţiune. În cererea de
vânzare a emitentului acestor acţiuni a fost în
registrată o singură propunere, în care acţio
narul vinde 80 de titluri la preţul de 4250 de lei
pentru o acţiune.

Un investitorul este gata să cumpere 200 de
acţiuni ale Moldindconbank la 310 lei pentru o
hârtie de valoare cu valoarea nominală de 100
lei. În ceea ce priveşte secţiunea “vânzări”, nu
există nicio ofertă înregistrată la bursă pentru
vânzarea acţiunilor acestui emitent.
Pentru 200 de acţiuni ale filialei moldove
neşti a OTP Bank, deţinută de grupul finan
ciar OTP Group (Ungaria), investitorul este
gata să plătească 160 de lei pentru o acţiune
cu valoarea nominală de 10 lei. La secţiunea
“vânzări” a fost înregistrată o singură propu
nere, în care acţionarul vinde 756 de titluri la
preţul de 280 de lei bucata.
Doi investitori simultan sunt gata să cumpe
re acţiuni FinCombank cu o valoare nominală
de 100 de lei: 200 de acţiuni la preţul de 185
de lei per acţiune şi 1642 de acţiuni la preţul
de 180 de lei fiecare. La secţiunea “vânzări”
de titluri ale acestui emitent a fost înregistrată
o ofertă pentru vânzarea a 32.213 acţiuni la
preţul de 160 lei.
Cât priveşte acţiunile Victoriabank, al cărui
acţionar majoritar este Banca europeană
pentru reconstrucţie şi dezvoltare (BERD) şi
Banca Transilvania (România), un investitor
ar dori să cumpere 450 de titluri la preţul de 70
de lei pentru o acţiune cu valoarea nominală
de 10 lei. La secţiunea de vânzări, această
bancă are o singură propunere – un acţionar
vinde 893 de acţiuni la preţul de 80 de lei per
acţiune.
În secţiunea de achiziţii este prezentă şi ofer
ta Energbank, conform căreia un investitorul
doreşte să cumpere 200 de acţiuni la preţul de
160 de lei fiecare. Totodată, 98.373 de acţiuni
ale acestei bănci sunt vândute la 175,80 lei
per acţiune.
După cum a informat anterior Infotag, anul
acesta nicio bancă n-a plătit dividende ac
ţionarilor pentru 2021, în pofida rezultatelor
financiare bune. Motivul este că Banca Na
ţională (BNM) n-a recomandat plata divi
dendelor de către bănci din cauza situaţiei
regionale dificile, în special a războiului din
Ucraina.

