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Publicaţie bilingvă a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
Valeriu CHIŢAN, preşedintele
Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare, s-a învrednicit
de “Ordinul Republicii”
O companie germană din
sectorul automotive şi-a
deschis la 4 septembrie o
unitate de producere în
Republica Moldova. Printre
clienţii săi sunt companii
precum Siemens, Aptiv,
Bosch, inclusiv şi clienţi din
industria automotive cum
ar fi Volkswagen, Daimler
şi Ford.
Într-o situaţie dominată de o stabilitate economică, această ştire,
probabil, ar fi trecută cu vederea. E
normal ca investitorii străini să vină
când există linişte pe piaţă. Deci, şi
previzibilitate, când poţi fi sigur de
ceea ce se va întâmpla mâine.
Şi e altceva, acum, când veştile
negative ne copleşesc, iar economia
afectată de pandemie se află într-un
zbucium spasmatic. Numărul infectaţilor cu COVID-19 este în creştere,
a decedaţilor – la fel, economia e în
cădere, iar tot mai multă lume rămâne
fără locuri de muncă. Mass-media ne
„bombardează” cu veşti proaste. Este
clar că ne aflăm într-un moment de
cumpănă. Că ne confruntăm cu ceea
ce nu a mai cunoscut lumea. Că impactul este dur, iar urmările imprevizibile. Însă, la umila mea părere, este
mult prea devreme de a face concluzii. Şi asta pentru că chiar şi părerile
epidemiologilor, care stau mereu cu
ochiul pe virus, se schimbă mereu.
Ceea ce a fost „purul” adevăr ieri, astăzi nu mai contează. Prognozele care
erau date ca sigure cândva, astăzi nu
mai sunt valabile.
Subiectiv vorbind, hai să aşteptăm
finalul şi atunci să tragem concluzii,
cei din domeniu să spună clar ce a
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Banca Naţională vrea
să impulsioneze creditarea
pentru resuscitarea
economiei
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Preţ: 7 lei

„Moldovagaz”,
în faţa unor noi provocări
şi oportunităţi

Subiectiv despre
pandemie şi economie
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Curs valutar
16.09.2020
Valuta
USD
EUR
UAH
RON
RUB

Rata
1
1
1
1
1

Cursul
16.6267
19.7824
0.5929
4.0725
0.2216

În atenţia
Societăţilor
pe Acţiuni!
Recepţionarea anunţurilor şi rapoartelor anuale se
fost asta, savanţii să pună pe masă,
dacă îl vor avea, un vaccin, guvernele
să ajute antreprenorii şi populaţia să
depăşească această încercare grea la
care au fost puşi, iar antreprenorii şi
populaţia să respecte recomandările
specialiştilor pentru a curma răspândirea virusului.

În atenţia managerilor
societăţilor pe acţiuni
Comisia Naţională a Pieţei Financiare anunţă, în
contextul modificărilor operate prin Legea nr. 18/2020
la Legea nr. 1134/ 1997 privind societăţile pe acţiuni
(în aplicare din 1 ianuarie 2021), despre lansarea unor
sesiuni de întrebări-răspunsuri cu privire la noile
reglementări ce vizează activitatea corporativă a
societăţilor pe acţiuni, care, pentru o mai bună percepţie
şi transparenţă, vor fi examinate în cadrul unor şedinţe
online, organizate lunar, începând cu luna septembrie şi
până la sfârşitul anului curent.
Pentru o focusare pe cele mai frecvente neclarităţi şi deficienţe
în aplicarea reglementărilor corporative, solicităm persoanelor
interesate să expedieze întrebările în scris, din timp, la adresa
electronică acorp@cnpf.md.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia emitenţi
din cadrul Departamentului piaţa de capital la tel. 022-859-471.
Data şi ora exactă a şedinţelor online, organizate în acest scop,
vor fi anunţate suplimentar pe pagina oficială web www.cnpf.md,
pagina de Facebook a CNPF şi în ziarul Capital Market.

Să privim mai des la partea plină a
paharului. Şi asta pentru că, în pofida
a tot ce se întâmplă, eufemistic vorbind, paharul nu e gol.
Guvernul a aprobat proiectul de
rectificare a bugetul de stat pentru
2020, ce prevede o diminuare a deficitului de la 8,5 la sută la 8,0 la sută.

Este cel mai mare deficit din ultimele
decenii. Potrivit documentului, veniturile scad cu 649,5 milioane de lei,
cheltuielile – cu 1 miliard 856 de milioane de lei, iar deficitul este redus
cu 1 miliard 207 milioane de lei.

Continuare în pag. 2.

În atenţia
companiilor –
entităţi de interes
public!

Operatorul mecanismului oficial
de stocare a informaţiilor, Instituţia Publică Ediţia Periodică Capital Market, informează că mecanismul propriu-zis de acumulare
a datelor este funcţional la adresa: http://emitent-msi.market.md.

Detalii la tel.: 022 221287,
022 229445

efectuează la adresa:
ziarulcm@gmail.com
tel.: 022 22-12-87;
fax: 022 22-05-03

Abonează-te!
Abonează-te la Ziarul Capital

Market în toate oficiile “Poşta
Moldovei” din ţară sau la
distribuitorii noştri:
Moldpresa (022) 222221
Press Inform-Curier (022) 237187
“Ediţii Periodice” (022) 233740

Invitaţie
de colaborare!
I.P. Ediţia Periodică “Capital
Market” lansează o propunere de
colaborare pentru agenţii şi companiile de publicitate.
Telefon de contact
– 022 22 9445,
email – gt@capital.market.md
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Valeriu CHIŢAN, preşedintele
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
s-a învrednicit de “Ordinul Republicii”
Potrivit Decretului Prezidenţial din 27 august 2020,
distincţia a fost conferită “pentru merite deosebite
faţă de stat, muncă îndelungată şi prodigioasă
în diverse domenii, înalte calităţi profesionale şi
activitate intensă pe tărâm social”.

În cadrul unei ceremoniei organizate la 11 septembrie curent
de Preşedinţie, dl Igor DODON, Preşedintele Republicii Moldova a înmânat distincţii de stat unor personalităţi marcante
care activează în diferite domenii. Printre decoraţi, cu cea mai
înaltă distincţie de stat “Ordinul Republicii” se numără şi dl
Valeriu CHIŢAN, preşedintele CNPF.
De formaţie economist în domeniul finanţelor publice,
V. CHIŢAN şi-a început cariera profesională cu peste patru decenii în urmă. Pe parcurs, a valorificat toate treptele ierarhiei
de serviciu, de la specialist în cadrul autorităţii financiare raionale, până la ministru al Finanţelor (1994–1998). De asemenea,
a ocupat poziţii de top în domeniul bancar, în sectorul real al
economiei, în auditul public extern.
Din 2017 gestionează autoritatea publică naţională de supraveghere non-bancară, concentrându-şi eforturile cu preponderenţă pe implementarea sistemului prudenţial de supraveghere
bazat pe prevenirea riscurilor şi resetarea sectoarelor de asigurări şi de microfinanţare.
V. CHIŢAN deţine şi alte distincţii de stat – “Gloria Muncii”
şi “Ordinul de Onoare”.

Continuare din pag. 1.
Este o realitate dramatică. Dar, pe
de altă parte, Serviciul Fiscal de Stat
raportează o creştere, în opt luni ale
acestui an, a încasărilor la Bugetul
Public Naţional cu 74,9 milioane de
lei. Iar la Bugetul asigurărilor sociale
de stat creşterea încasărilor a fost şi
mai mare, de 433,5 milioane de lei. Şi
asta în condiţiile în care economia a
intrat parţial pe linie moartă, o parte
din companii, dar mai ales HORECA, turismul, şi-au stopat activităţile
pe timp de stare de urgenţă, iar angajaţii au fost trimişi în şomaj tehnic.
Criza însă a generat noi oportunităţi. Livrările la domiciliu au crescut
enorm, precum şi vânzările online,
iar o parte din angajaţi au muncit de
acasă, dacă, desigur, le-au permis activităţile pe care le prestau. Cei care
s-au orientat la timp, au avut o strategie bună pusă la punct, au avut de
câştigat, chiar dacă au obţinut 60-80
la sută din venitule pe care le aveau
până la pandemie.
Un domeniu important a fost şi
el afectat, investiţiile în active imobilizate au scăzut cu 14,9 la sută în
prima jumătate de an. Însă, dacă
privim iarăşi la partea plină a paharului, investiţiile în clădiri rezidenţiale au crescut cu 5,7 la sută. Agenţii economici şi populaţia au investit
în locuinţe şi case mai mult decât în
2019, chiar dacă se ştie că pe timp
de criză ar fi trebuit să economiseşti
orice bănuţ. Mai ales când câştigul
salarial mediu lunar a crescut în trimestrul doi al anul 2020 cu doar 2,8
la sută faţă de primele trei luni ale
anului, iar creşterea trimestrială a
fost de 7,5 la sută, cea mai joasă din
ultimii şase ani.
Totodată, preţurile apartamentelor în municipiul Chişinău se menţin de patru luni la acelaşi nivel –
de circa 506 euro pentru un metru
pătrat, cu 5 la sută mai mici comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
2019.
Sau un alt exemplu, în luna iunie
2020, cifra de afaceri din comerţul
cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a
înregistrat o creştere cu 10,5 la sută
(în preţuri comparabile) faţă de luna
precedentă şi o creştere cu 3,0 la sută,
comparativ cu luna iunie 2019. Totodată, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna
iunie a acestui an a crescut cu 23,9
la sută (în preţuri comparabile) faţă

Valeriu CHIŢAN
preşedinte
CNPF

Subiectiv despre
pandemie şi economie

de luna mai 2020, deşi a scăzut cu
43,5 la sută comparativ cu luna iunie
a anului trecut.
A avut mult de suferit şi turismul.
Dar, pentru prima dată, cetăţenii noştri au călătorit atât de mult prin Republica Moldova, au descoperit noi
destinaţii, deşi preţurile considerate
de ei prea înalte şi stoparea activităţii
pensiunilor pe timpul stării de urgenţă, i-a descurajat poate să călătorească şi mai mult în ţară.
Repornirea economiei la turaţiile
pe care le-a avut până în martie o va
readuce la normalitate şi atunci lucrurile vor merge mai bine. Evident
că nu ar trebui nici să subestimăm
impactul negativ pe care îl mai are
criza, sfârşitul căreia nu se vede, mai
ales la nivel de cetăţean.
Ultimele date ale Biroului Naţional
de Statistică arată că populaţia ocupată a constituit în trimestrul doi al
acestui an 821,5 mii de persoane, cu
8,8 la sută mai puţin faţă de perioada similară a anului precedent (901,1

mii). Rata de ocupare a populaţiei cu
vârsta de 15 ani şi mai mult (proporţia persoanelor ocupate cu vârstă de
15 ani şi mai mult faţă de populaţia
totală din aceeaşi categorie de vârstă)
a fost de 38,2 la sută, fiind în scădere
faţă de nivelul anului precedent (41,4
la sută).
Potrivit rezultatelor Anchetei forţei
de muncă, în trimestrul doi, forţa de
muncă (populaţia activă) a Republicii
Moldova, care include populaţia ocupată plus şomerii, a constituit 857,7
mii persoane, fiind în descreştere cu
9,0 la sută faţă de trimestrul II 2019.
Statisticienii apreciază că în trimestrul doi al acestui an, fiecare a zecea persoană în vârstă de 15 ani şi mai
mult sau peste 217 mii, au declarat că
situaţia epidemiologică din ţară a avut
un impact direct asupra relaţiei lor cu
piaţa muncii. Din totalul acestora,
majoritatea absolută, peste 92 la sută,
sunt persoane ocupate şi 7 la sută –
persoane care au devenit inactive pe
piaţa muncii din cauza pandemiei.

Numărul persoanelor ocupate,
care au declarat că le-a fost afectată
situaţia la locul de muncă datorită
COVID-19, a constituit 200,6 mii sau
24,4% din totalul populaţiei ocupate.
Impactul pandemiei asupra situaţiei
la locul de muncă s-a manifestat în
principal prin: întreruperea/sistarea
activităţii, prestarea muncii la domiciliu, trecerea la programul de lucru
parţial, micşorarea orelor de muncă
efectiv lucrate etc.
Numărul persoanelor care au avut
un loc de muncă, dar care nu au lucrat
deloc în trimestrul II 2020 a constituit 163 mii, fiind în creştere de opt ori
în comparaţie cu trimestrul doi 2019.
Este o realitate dură, dar, odată cu
repornirea deplină a economiei, lucrurile vor reveni încet la normal.
Situaţia este complicată, dar ea nu
poate continua la nesfârşit, inevitabil după rău vine bine, dar dacă vezi
că există lumină la capătul tunelului
este mai uşor.
Vlad Bercu

Decizii
ale Consiliului
de Administraţie
al Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
În cadrul şedinţei ordinare publice
din 15 septembrie 2020, Consiliul
de Administraţie al Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare,
potrivit competenţelor conferite
de legea-cadru, a aprobat decizii
aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:
I. Reglementare
Proiectul Hotărârii CNPF de modificare a Regulamentului privind
ofertele publice de cumpărare (Hotărârea CNPF nr. 33/1/2015) se referă
la îmbunătăţirea cadrului normativ în
domeniul procedurilor de retragere a
valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari.
II. Autorizare
• Aprobarea prealabilă în calitate de
entitate de audit a „MOLDAUDITING”
SRL şi membrilor echipei acesteia
pentru efectuarea auditului situaţiilor
financiare şi auditului în scop de supraveghere (privind adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor
interne ale asigurătorului în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
finanţării terorismului pentru anul 2020)
în cadrul SA „ACORD GRUP” SA;
• Acceptul prealabil al companiei
fiduciare CF „BV Fiduciar Invest” SA
pentru procurarea valorilor mobiliare
de stat.
• Înregistrarea în Registrul agenţilor
de asigurare şi agenţilor bancassurance a agentului de asigurare persoană
fizică – Viorel Trandafir.
• Avizarea înregistrării de stat privind
lichidarea OCN „BRAVO-CREDIT” SRL
(aprobată prin decizia unicului asociat
din 01.09.2020) şi OCN „TIMUR-CREDIT” SRL (aprobată la adunarea generală a asociaţilor din 01.07.2020).
• Înscrierea în Registrul emitenţilor
de valori mobiliare a radierii valorilor
mobiliare emise anterior de societăţile
pe acţiuni:
– „SILANS-Î.S.” în număr de 540
acţiuni ordinare nominative în rezultatul reorganizării prin transformare în
societate cu răspundere limitată;
– „ORIZONTUL” în număr de 565 000
acţiuni ordinare nominative în rezultatul reorganizării prin transformare în
societate cu răspundere limitată.
• Dispunerea avizului pentru înregistrarea de stat a reorganizării, prin
fuziune (absorbţie), a OCN „LOIALCREDIT” SRL (societate absorbantă)
cu OCN „JUST CREDIT” SRL (societate absorbită).
• Autorizarea reorganizării SA
„VATRA&Co”, prin dezmembrare (separare), cu transmiterea unei părţi din
patrimoniu către SRL „SIPOTUL CSI”.
• Reperfectarea licenţei Brokerului
de Asigurare-Reasigurare “HERMINA”
SRL pentru dreptul de a desfăşura
activitate de intermediere în (re)asigurări, prin schimbarea adresei juridice
din mun. Chişinău, str. Astronom Nicolae Donici 18, în mun. Chişinău, str. A.
Şciusev 106/2.
• Reperfectarea licenţei Asociaţiei
Naţionale Centrale a asociaţiilor de
economii şi împrumut pentru desfăşurarea activităţii de asociaţie centrală de
economii şi împrumut, prin modificarea
adresei juridice din MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil BănulescuBodoni 57/1, of. 201, în MD-2069, mun.
Chişinău, str. Ion Creangă 10/5, cu eliberarea unui nou formular de licenţă.
III. Supraveghere
Anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente şi de depozit ale
AEÎ „TÎRNOVA”, aplicată prin Ordonanţa
CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020.
Serviciul de presă al CNPF

Banca Naţională vrea
să impulsioneze creditarea
pentru resuscitarea economiei
Comitetul executiv al Băncii
Naţionale a Moldovei (BNM)
a decis, cu vot unanim, să
diminueze rata de bază
aplicată la principalele
operaţiuni de politică monetară
pe termen scurt cu 0,25 puncte
procentuale, până la 2,75 la
sută anual, se arată în decizia
de politică monetară a băncii
centrale.

BNM utilizează
toate instrumentele
pentru a ţine preţurile
sub control
Astfel, BNM utilizează întreg arsenalul de instrumente de politică
monetară pentru menţinerea inflaţiei
în intervalul de variaţie de la ţinta de
5,0 la sută anual – condiţionată şi de
o activitate economică sustenabilă,
însă pentru susţinerea şi amplificarea acestui efect sunt necesare şi alte
măsuri stimulative, inclusiv de ordin
fiscal, bugetar, structural etc.
Decizia a fost adoptată în baza
datelor recente care au confirmat
principalele ipoteze şi concluzii reflectate în Raportul asupra inflaţiei
nr. 3, 2020. Totodată pe fundalul amplificării presiunilor dezinflaţioniste
menţionate mai sus, este posibil ca,
în anul curent, inflaţia să coboare sub
intervalul de variaţie de ±1,5 p.p., de
la ţinta de 5,0 la sută, unde se va menţine până la sfârşitul anului viitor.
BNM monitorizează încontinuu
situaţia macroeconomică determinată de implicaţiile pandemiei şi, la
momentul oportun, fără a prejudicia
obiectivul său fundamental de asigurare a stabilităţii preţurilor, va veni cu
măsurile necesare pentru menţinerea
unui nivel suficient de lichiditate a
băncilor licenţiate, în susţinerea unui
sistem bancar viabil şi stabil.
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Telefonul de încredere

Telefonul de încredere a fost creat în scopul conlucrării mai eficiente cu societatea civilă în direcţia prevenirii cauzelor de abuz în serviciu comise anterior sau
în prezent de către angajaţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi
de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, la piaţa asigurărilor
şi sectorul plasamente colective şi microfinanţare. Examinarea mesajelor şi luarea măsurilor, în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova, sunt garantate.

Telefonul de încredere: (+373 22) 859-405. E-mail: info@cnpf.md

Moldova va primi prima tranşă
din noua asistenţă macrofinanciară a UE
până la sfârşitul lunii septembrie
Moldova va primi prima tranşă din noua asistenţă
macrofinanciară a UE, în valoare de 50 mil. euro din suma totală
de 100 mil. euro, până la sfârşitul lunii septembrie.

BNM susţine că decizia are un caracter stimulativ şi este orientată spre
atingerea obiectivului fundamental,
precum şi spre susţinerea procesului
de creditare pentru a sprijini cererea
agregată internă şi, astfel, economia
naţională.
Presiunile dezinflaţioniste
relaxează instrumentele
de politică monetară
Hotărârea a fost luată în condiţiile
în care evoluţia preţurilor de consum
este determinată de presiuni dezinflaţioniste manifestate atât în mediul
intern, cât şi cel extern. Acestea se
referă, pe de o parte, la menţinerea
efectelor negative ale cererii agregate, la diminuarea tarifelor reglementate pentru energia electrică,
aprecierea monedei naţionale, iar pe
de altă parte, la dinamica inferioară
a preţurilor la resursele energetice şi
produsele alimentare internaţionale
şi diminuarea activităţii economice
pe plan global.
În cadrul şedinţei s-a decis, de asemenea, că ratele de dobândă la creditele overnight se vor diminua până la
nivelul de 5,25 la sută anual, iar cele
la depozitele overnight – până la nivelul de 0,25 la sută anual.
Cât priveşte norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută
liber convertibilă, aceasta va fi majorată cu câte 1,5 p.p. până la 30,0 la sută
din baza de calcul, pentru perioadele
de aplicare 16 octombrie – 15 noiembrie 2020 şi, respectiv, 16 noiembrie
– 15 decembrie 2020. Decizia vine
să echilibreze în continuare aplicarea
acestui instrument de politică monetară pentru a optimiza intermedierea
financiară din sectorul bancar şi a
consolida mecanismul de transmisie
a politicii monetare şi valutare.
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Tabloul economic –
modest
“La începutul anului 2020, creşterea economică a fost una modestă,
dar superioară celei de la finele anului precedent. Totodată, aceasta a fost
superioară valorii anticipate în cadrul
rundei de prognoză din luna aprilie 2020. În acest fel, în trimestrul I
2020, PIB-ul a fost cu 0,9 la sută superior nivelului din perioada similară
a anului 2019. În acelaşi timp, seria
ajustată sezonier reflectă o creştere
de 0,5 la sută a PIB comparativ cu
trimestrul IV 2019. Evoluţia PIB-lui
s-a datorat unui impact pronunţat generat de dinamica investiţiilor, care a
fost compensat de contribuţia negativă din partea consumului intern şi
a exportului net. Dinamica negativă
a consumului populaţiei a exercitat
presiuni dezinflaţioniste la începutul
anului curent, fapt reflectat de valorile modeste ale inflaţiei de bază”, potrivit Raportului asupra inflaţiei.
Accelerarea componentei inves
tiţionale s-a reflectat în creşterea
semnificativă a sectorului de construcţii. Celelalte sectoare ale economiei au manifestat o dinamică mai
modestă. În trimestrul II 2020, în
mare parte, în contextul măsurilor
de oprire a răspândirii COVID-19 şi
a impactului acestuia asupra activităţii economice, PIB-ul va înregistra
o dinamică negativă, fapt reflectat de
majoritatea indicatorilor economici
publicaţi pentru perioada aprilie-mai
2020. În acest fel, indicatorii cu privire la producţia industrială, transporturi, comerţul intern şi extern
au înregistrat diminuări pronunţate
în trimestrul II 2020 comparativ cu
perioada similară a anului precedent.
La începutul anului curent, indicatorii principali cu privire la forţa de
muncă au continuat dinamica negativă observată şi în anul precedent. În
acest sens, populaţia economic activă şi populaţia ocupată s-a diminuat
comparativ cu trimestrul I 2019.
Cea mai profundă recesiune
din ultimul secol
În trimestrul II 2020, în economia
mondială a fost înregistrată cea mai
profundă recesiune din ultimul secol. În luna aprilie, economia mondială practic s-a oprit, în condiţiile carantinei legate de COVID-19 şi abia
începând cu a doua jumătate a lunii
mai unele ţări au slăbit restricţiile
impuse din cauza pandemiei şi anumite sectoare ale economiei şi-au reluat activitatea. Cel mai afectat a fost

sectorul serviciilor, în special turismul, transportul aerian de pasageri
şi alte activităţi conexe. Acest lucru
a determinat ca FMI să diminueze şi
mai mult prognoza privind evoluţia
economiei mondiale în anul curent,
anticipând o contractare de 4,9 la
sută la nivel mondial, dintre care 8,0
la sută – în economiile avansate şi 3,0
la sută – în economiile emergente. În
anul 2021, FMI anticipează o creştere economică substanţială, însă insuficientă pentru a atinge nivelurile de
dinaintea crizei pandemice. Actualmente, cea mai mare provocare pentru economia mondială este crearea
unui vaccin împotriva COVID-19,
care ar contribui la revenirea la normalitate.
În acelaşi timp, în aprilie, atât ţările participante la acordul OPEC+,
cât şi SUA, şi alte ţări producătoare
de petrol, au decis să limiteze producţia de petrol cu 9,7 milioane barili
pe zi până în luna iunie 2020, pentru
a elimina surplusul exagerat apărut în urma scăderii bruşte a cererii
mondiale. Acest acord a fost prelungit, cu aceeaşi cotă, de OPEC+ la
summit-ul ordinar din iunie pentru
încă o lună, iar pentru luna august
s-a decis limitarea producţiei de petrol cu 7,7 milioane de barili pe zi,
datorită recuperării treptate a cererii
mondiale. Aceste acţiuni concertate
a producătorilor de petrol au permis
creşterea preţurilor la petrol cu peste
40 de dolari SUA/baril.
Dolarul s-a depreciat,
iar euro s-a apreciat
În ceea ce priveşte dolarul SUA, el
s-a depreciat treptat odată cu ridicarea interdicţiilor impuse în contextul
pandemiei în mai multe economii,
înregistrarea în continuare a unui
număr mare de infectări cu COVID19 în SUA şi incertitudinile legate de
alegerile prezidenţiale în SUA. Un alt
factor care a perturbat piaţa valutară
a fost intensificarea tensiunilor între
SUA şi China.
Moneda unică europeană s-a apreciat după ce, la şedinţa din 4 iunie
2020, BCE a majorat pachetul aferent programului de achiziţionare în
regim de urgenţă în caz de pandemie
(PEPP) cu 600 miliarde de euro, până
la valoarea totală de 1350 miliarde de
euro. Totodată, discuţiile în cadrul
Comisiei Europene privind pachetul
de urgenţă de 750 miliarde de euro
au sporit încrederea investitorilor în
consolidarea fiscală a zonei euro.
Victor Ursu

Anunţul a fost făcut de către premierul Ion Chicu, în cadrul briefingului de
luni, organizat după şedinţa tradiţională a conducerii de vârf a ţării.
El a menţionat că acest lucru prevede Memorandumul de înţelegere cu
Uniunea Europeană cu privire la o nouă asistenţă macrofinanciară, ratificat
joi de către Parlamentul Moldovei.
Potrivit şefului Executivului, acordarea celei de-a doua tranşe, în cadrul noii
asistenţe de urgenţă macrofinanciară a UE, denumită OMNIBUS, este condiţionată de îndeplinirea a 6 condiţii importante pe domenii, precum climatul
de afaceri, buna guvernare, lupta împotriva corupţiei şi gestionarea finanţelor
publice, dar şi de existenţa unui program activ cu FMI.
Alocarea mijloacelor financiare pentru Moldova în cadrul noii asistenţe macrofinanciare a Uniunii Europene, precum şi alte chestiuni importante de cooperare între Moldova şi UE, au fost discutate la întrevederea prim-ministrului
Ion Chicu cu şeful Delegaţiei UE în Moldova, Peter Michalko.
Agenţia InfoMarket a scris anterior că Acordul privind asistenţa macrofinanciară prevede alocarea Moldovei de către Uniunea Europeană a unui
credit preferenţial în valoare de 100 mil. euro, în două tranşe a câte 50 mil.
euro fiecare, în perioada anilor 2020-2021. Scadenţa împrumutului în cadrul
asistenţei macrofinanciare noi va fi de 15 ani, cu aceeaşi perioadă de graţie.
Împrumutul va fi rambursat printr-o singură tranşă. Rata dobânzii la împrumut
depinde de costul la care Comisia Europeană va împrumuta bani pe piaţa
financiară internaţională. Dobânda va fi plătită de Moldova anual.
InfoMarket

În atenţia acţionarilor “FinComBank” SA
Adunarea generală anuală a acţionarilor “FinComBank” SA din 16.06.2020 a aprobat hotărârea cu privire la achitarea acţionarilor dividendelor sub forma de
acţiuni de tezaur şi a stabilit termenul de executare
a acestei hotărâri pînă la data de 16 august 2020.
Conform prevederilor din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017, art.
62, Banca este obligată, înainte de plata divedendelor sub orice formă, să
obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei aferentă fondurilor
proprii.
Reieşind din faptul că proiectul hotărârii cu privire la achitarea acţionarilor dividendelor sub forma de acţiuni de tezaur a fost prezentat de unul
din acţionari la data de 15.06.2020, adică cu o zi înainte de data ţinerii
Adunării generale anuale, Organul executiv al Băncii a înaintat cererea
respectivă către Banca Naţională a Moldovei ulterior ţinerii Adunării generale a acţionarilor.
Prin scrisoarea nr. 09-01114/96/2332 din 02.09.2020 Banca Naţională a
Moldovei a informat Organul executiv privind prelungirea pînă la data de
05 octombrie 2020 a termenului de examinare a cererii privind eliberarea
“FinComBank” SA aprobării prealabile pentru plata dividendelor acţionarilor sub forma de acţiuni de tezaur, avînd în vedere complexitatea cazului
analizat.
Astfel, Organul executiv al “FinComBank” SA Vă aduce la cunostinţă că
referitor la executarea hotărârii Adunării generale anuale a acţionarilor din
16.06.2020, “cu privire la achitarea acţionarilor dividendelor sub forma de
acţiuni de tezaur”, acţionarii vor fi informaţi în urma obţinerii permisiunii corespunzătoare de la Banca Naţionala a Moldovei.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel.: 022 269-809, 022 269-940.
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SPECIALIŞTI COMPETITIVI
ÎN DOMENIUL FINANŢE
CORPORATIVE ŞI ASIGURĂRI
FORMAŢI ÎN ASEM
Învăţarea continuă a devenit un imperativ al zilelor noastre.
Realitatea complexă pe care o trăim, supusă unor schimbări
extrem de diverse pe plan mondial, ne forţează să fim
flexibili şi adaptabili, pentru a supravieţui într-o piaţă
extrem de fluidă. Formarea continuă asigură actualizarea şi
dezvoltarea competenţelor profesionale, dobândirea unor
competenţe complementare sau de extensie, care lărgesc
gama activităţilor şi funcţiilor în concordanţă cu nevoile de
competenţe specifice actuale.

„Moldovagaz”, în faţa unor
noi provocări şi oportunităţi
Este anul schimbării. Anul unor noi provocări şi oportunităţi.
Astfel am putea aprecia anul 2020 pentru „Moldovagaz”. Sunt
concluziile la care ajungi după conferinţa de presă a preşedintelui
Consiliului de Administraţie a instituţiei, Vadim Ceban.
Dincolo de cifre, faptele vorbesc
de la sine. Poate pentru prima oară
în istoria companiei, la început de
toamnă, cu mult înainte de începerea
noului sezon, a fost semnat un nou
contract cu concernul „Gazprom”, iar
Vadim Ceban anunţă că „Moldovagaz” vrea să renegocieze o nouă colaborare pentru o perioadă de trei ani,
în condiţii mai avantajoase.
De ce un nou acord, dacă este deja
semnat prelungirea vechiului contract pentru 2021? Pentru că ar da mai
multă siguranţă livrărilor de gaze. Şi
dacă ar fi acceptate propunerile Chişinăului, am putea obţine preţuri mai
bune. Mai avantajoase.
“Noi am prelungit contractul cu
Gazprom, formula de preţ a rămas
aceeaşi, iar acum vrem să renegociem
un nou contract pe o perioadă de trei
ani cu condiţii mai avantajoase. Noi
propunem ca în contractul respectiv
să fie şi o componentă de spot, anume
în trimestrele II şi III, când pe piaţa
spot se înregistrează preţuri mai joase. Eu cred că într-o perioada scurtă
de timp vom avea rezultate concrete
şi vom implementa formula hibrid,
care va lua în calcul formula clasică
cu indexarea la petrol şi, respectiv,
în formulă vor fi introduse formule
spot. Este un obiectiv pentru noi şi
sperăm că în scurt timp să avem rezultate concrete”, a declarat în cadrul
conferinţei de presă Vadim Ceban.
Ce ne-ar da preţurile spot? Managerul furnizorului de gaze s-a referit
la un exemplu. Preţul spot, potrivit
hubului, adică centrului de operaţiuni, din Austria, cel mai apropiat
de Republica Moldova, a scăzut în
prima jumătate a anului până la 53
de dolari pentru 1000 metri cubi de
gaze. În prezent, Moldova importă
gaze naturale din Federaţia Rusă la
un preţ de 155 de dolari pentru 1000
de metri cubi.
Aşadar, în primul rând noi, consumatorii, am obţine o reducere de
tarif, după diminuarea preţului de
achiziţionare a gazelor naturale.
O provocare, dar şi o oportunitate pentru companie este alinierea la
angajamentele asumate faţă de UE.
Vadim Ceban a menţionat că, în conformitate cu prevederile pachetului
energetic III al Uniunii Europene,
în Republica Moldova va apărea o
companie independentă de furnizare
a gazului natural, Moldovatransgaz.
„Acest lucru este necesar pentru implementarea noilor reguli de piaţă

pentru distribuţia gazelor naturale în
Republica Moldova, care vor intra în
vigoare în luna decembrie 2020”, a
spus Ceban.
„Suntem în perioada de reorganizare activă. În septembrie-octombrie
aşteptăm aprobarea statutelor noi ale
organizaţiei. Suntem în relaţii şi contact direct cu ANRE, secretariatul
comunităţii energetice, sperăm până
la finele anului să realizăm crearea
unui operator independent de transport – Moldovatransgaz. Avem 12 întreprinderi de distribuţie, iar în plan
avem să creăm doar una singură. De
asemenea, vom avea o singură întreprindere de distribuţie. Vom avea şi
o companie de furnizare a gazelor
responsabilă de furnizarea către consumatorii finali. De asemenea, vom
avea o întreprindere ce se va ocupa
cu activitatea auxiliară. Avem în plan
crearea unui institut corporativ, ce se
va ocupa de instruirea cadrelor. Vom
avea în total opt întreprinderi afiliate
„Moldovagaz””, a mai spus Vadim
Ceban.
Este un proces complex, care este
preocuparea zilnică a administraţiei uneia dintre cele mai mari întreprinderi din Republica Moldova. Şi
aceasta este una dintre multiplele
preocupări şi oportunităţi, căreia,
până mai ieri, se părea că îi era „străină” orice schimbare.
„În decembrie anul trecut am informat despre realizarea unei investiţii ce ţine de o rută alternativă
de furnizare a gazelor în Republica
Moldova. Reversul gazelor este funcţional. Am semnat cu operatorul de
transport din Ucraina. Toate acordurile de interoperabilitate pe toate
punctele de conexiune sunt conform
regulilor europene. Am implementat
procedurile standard de interconectare. Am oferit accesul a 12 traideri
internaţionali la reţeaua de conducte
de gaze magistrale care traversează
Republica Moldova”, a spus Vadim
Ceban. Şeful de la „Moldovagaz”
adaugă că parvin deja solicitări de
cooperare din partea unor furnizori
din România. Însă, mai spune el, astăzi cel mai convenabil este să procuri gaze de la „Gazprom”. Piaţa este
cea care dictează procurările pe care
le face compania.
Vadim Ceban apreciază că gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău este o
alternativă pentru asigurarea cu gaze
naturale, ca „să nu depindem doar de
est”.

La sfârşitul lunii august se anunţa că lucrările de construcţie a conductei de gaze Ungheni-Chişinău
au fost finalizate. Conducta, cu o
lungime de 120 de kilometri, urmează să asigure transportul gazelor în volum de 1,5 miliarde metri
cubi pe an, iar după finalizarea, în
anul 2021, a construcţiei pe teritoriul României a circa 165 kilometri
de conductă pe tronsonul OneştiGherăeşti-Leţcani şi a două staţii de
comprimare la Oneşti şi Gherăeşti,
capacitatea de transport a acesteia
va creşte până la 2,2 miliarde metri
cub pe an. Astfel, conducta va putea asigura aproximativ 75 la sută
din consumul mediu al Republicii
Moldova (inclusiv regiunea transnistreană) sau circa 60 la sută din
consumul mediu al ţării în perioada rece a anului (inclusiv regiunea
transnistreană).
În fine, conducta de gaze UngheniChişinău creşte securitatea energetică a ţării prin diversificarea surselor
şi direcţiilor de aprovizionare cu gaze
naturale a Republicii Moldova.
Un obiectiv important este extinderea reţelelor de distribuţie a companiei. Cheltuielile grupului companiilor
„Moldovagaz” în anul 2020 pentru
extinderea reţelelor de distribuţie a
gazelor naturale în cadrul Programului investiţional vor constitui circa 52
milioane de lei, care au crescut de la
16 milioane de lei.
„Moldovagaz” a lansat în acest an
o campanie de gazificare mai amplă. Astfel, 58 de localităţi din 30 de
raioane vor beneficia de conectare
la gazele naturale. Se preconizează
extinderea reţelei cu 123 kilometri.
Deşi investeşte mai mult, un obiectiv
al companiei este optimizarea cheltuielilor. Potrivit Preşedintelui Consiliului de Administraţie, s-au făcut
economii pe tot lanţul de la consumul tehnologic până la pierderile în
reţele, consumul de materiale şi alte
cheltuieli. Economiile ajung la 188
milioane de lei.
O altă noutate pe care a anunţat-o
preşedintele Consiliului de Administraţie al „Moldovagaz”, care
vizează fiecare consumator, fie că
este un agent economic sau un simplu cetăţean, e că există premise
pentru revizuirea tarifului final la
gazele naturale. „Pentru trimestrul
patru al anului 2020, preţul tarifului la gaz va fi mai scăzut, în limita
4020-4100 de lei pentru o mie de
metri cubi. Acest lucru se datorează
faptului că pe piaţa regională există
suficiente rezerve de gaz”, a spus
Vadim Ceban.
Vlad Bercu

Pentru a se alinia la provocările actuale, în contextul pregătirii unor specialişti reformatori, Academia de Studii Economice din R. Moldova (ASEM),
vine cu oferte educaţionale la ciclul II Masterat, una dintre acestea fiind
programul de masterat “Finanţe Corporative şi Asigurări”.
Programul oferă o pregătire calificată în domeniul administrării resurselor
financiare şi gestionării situaţiilor de criză în cadrul entităţilor şi companiilor
de asigurări, contribuie la formarea unei viziuni manageriale reformatoare,
orientată spre performanţă.
Atât întreprinderile mari, cât şi IMM-le, Societăţile de Asigurări, prin natura activităţii lor şi prin varietatea operaţiunilor desfăşurate, sunt expuse
unei multitudini de riscuri, specifice domeniului lor de activitate: riscuri
generate de subscrierea primelor de asigurare, de dimensionarea eronată
a rezervelor, riscul de insolvabilitate, de schimbările imprevizibile ale frecvenţei daunelor, de daunele catastrofale etc. şi riscuri de natură generală:
administrare defectuoasă a situaţiilor de criză şi a strategiilor de dezvoltare,
tulburări pe pieţele financiare provocate de extinderea epidemiei de coronavirus, fiind constatate deja efecte nefavorabile asupra economiei naţionale
şi mondiale.
Astfel, există deja un cadru creat de incertitudine şi de noi provocări, care
obligă fiecare persoană, specialist în domeniul Finanţelor întreprinderii şi
Asigurărilor să continue să înveţe şi să se perfecţioneze pentru a putea
răspunde tuturor provocărilor.
Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu educaţional favorabil, calitativ şi productiv, centrat pe student,
care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării:
• Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor
şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe
personale, sociale şi profesionale;
• Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul administrării afacerilor;
• Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând”
şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
• Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare
a creativităţii.
Totodată, programul contribuie la dezvoltarea unor competenţe-cheie generice: de rezolvare a problemelor; spirit de iniţiativă şi antreprenorial; gândire critică şi strategică; competenţa de învăţare; creativitate; comunicare şi
operare cu tehnologiile informaţionale.
Cadrele didactice antrenate în procesul de instruire a masteranzilor din
cadrul programului Finanţe corporative şi Asigurări participă la stagii de perfecţionare în universităţi cu renume din Austria, Franţa, Olanda, România,
etc., în cadrul cărora au colaborat cu colegii la perfecţionarea cursurilor
universitare şi la alinierea acestora la standardele internaţionale.

Legislativul a adoptat legea privind
asigurarea subvenţionată în agricultură
Parlamentul a adoptat, vineri, Legea privind asigurarea
subvenţională a riscurilor de producţie în agricultură.
Potrivit agenţiei de presă INFOTAG, proiectul îşi propune să extindă
accesul la asigurări pentru producătorii agricoli prin subvenţionarea primelor de asigurare în proporţie de până la 70% din contul statului.
În comunicatul parlamentului, citat de agenţia de presă INFOTAG, se
spune că “actul legislativ are ca scop stimularea accesului fermierilor
la asigurările în agricultură, protejarea intereselor acestora în procesul
de asigurare, crearea posibilităţii asigurării calităţii recoltei, extinderea
listei de obiecte şi riscuri a căror asigurare urmează a fi subvenţionată,
stimularea creditării fermierilor prin acordarea posibilităţii achitării primei
de asigurare de către beneficiarul asigurării”.
Se presupune că este posibilă “achitarea primei de asigurare în mai
mult de două tranşe, ceea ce va reduce povara financiară asupra producătorului agricol asigurat”, precum şi “excluderea obligativităţii prezentării extrasului din registrul producătorilor agricoli care au încheiat
contracte de asigurare, eliberat de autorităţile publice locale, cu privire
la existenţa bunului asigurat”.
Potrivit autorilor, “simpla furnizare de resurse financiare fermierilor
afectaţi nu este în sine o soluţie pe termen lung, deoarece nu îi motivează pe fermieri să îşi protejeze activele, iar bugetul nu are întotdeauna
surse financiare care pot fi alocate urgent”. Astfel, asigurarea împotriva
riscului agricol “este un mecanism viabil pe termen lung care, datorită
costului său ridicat, necesită sprijin guvernamental sub formă de prime
de asigurare subvenţionate”.
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Aproape 20 de legi
adoptate de Parlament,
în debutul noii sesiuni
Pe 10 şi 11 septembrie Parlamentul s-a
întrunit în şedinţe plenare, în cadrul
cărora a adoptat aproape 20 de acte
legislative în prima şi cea de-a doua
lectură. Mai multe proiecte fac parte din
pachetul discutat cu FMI în contextul
elaborării noului Program de ţară.
A fost modificată Legea bugetului de stat pentru 2020. Veniturile au fost diminuate cu 649,5
mil. de lei până la 37 201,5 mil. de lei, cheltuielile – cu 1 856,7 mil. de lei până la 53 200,9 mil. de
lei. Deficitul s-a micşorat cu 1 207,2 mil. de lei:
de la 17 206,6 mil. de lei până la 15 999,4 mil. de
lei, ceea ce constituie 7,8% din PIB.
Atât veniturile, cât şi cheltuielile totale ale
Bugetului asigurării sociale de stat pentru
anul 2020 au fost precizate prin majorare cu
232714,0 mii lei sau de la 24339399,4 mii lei
până la 24572113,4 mii lei, respectiv.
A fost adoptată Legea privind modificarea Legii fondurilor Asigurării obligatorii în
medicină, fiind stabilite venituri în sumă de
8500791,4 mii de lei sau cu o diminuare de 0,9
puncte procentuale, cheltuielile – 8917389,9 mii
de lei, deficitul – 416598,5 mii de lei.
A fost ratificat Memorandumul de Înţelegere
dintre Moldova şi UE privind asistenţa macrofinanciară în valoare de până la 100 milioane
de Euro.
Parlamentul a adoptat pachetul de măsuri
pentru susţinerea cadrelor didactice şi agricultorilor, în contextul “COVID-19” şi secetei. Cadrelor didactice le vor putea fi stabilite norme
didactice suplimentare. Modificările se referă şi
la instituirea unor condiţii favorabile în procesul de aplicare la Programul de subvenţionare
a dobânzilor şi la Programul de rambursare a
TVA pentru producătorii agricoli afectaţi de secetă şi alte condiţii climaterice nefavorabile.
Parlamentul a adoptat Legea privind asigurarea subvenţională a riscurilor de producţie în
agricultură.
Este modificată Legea cu privire la Camera
de Comerţ şi industrie. Instituţia va atesta, prin
aviz, impedimentele justificatoare de neexecutare a obligaţiei debitorului.

În atenţia acţionarilor
SA “EDILITAR”
SA “EDILITAR” Vă aduce la cunoştinţă
că în perioada 01.09. -30.10.2020 va
avea loc transmiterea registrului acţionarilor societăţii de la Societatea de registru
S.A. Depozitarul Central către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
Astfel, fiecare acţionar are dreptul, în condiţiile legii, de a verifica până la iniţierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea
datelor aferente acţiunilor deţinute înscrise la
Societatea de registru.
În cazul în care aţi depistat careva neconcordanţe referitor la cantitatea de valori mobiliare
şi/sau deţinătorul acestora, vă rugăm să vă
adresaţi la Societatea de registru sau emitent.
Contacte:
Pentru Societatea de registru S.A. Depozitarul central mun. Chisinau, str. V. Alecsandri 143, (0 22-809-800).
SA “EDILITAR”, or. Causeni, str. Poleanicikin, 21. Tel.: (0243) 92244

BNM va prelua de la CNPF unele competenţe de supraveghere a sistemului financiar nonbancar, de la 1 iulie 2023. Deputaţii au votat,
în lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Banca Naţională a
Moldovei şi Legii privind Comisia Naţională a
Pieţei Financiare.
A fost modificată Legea cu privire la veterani. Soţii/soţiile veteranilor de război căzuţi
la datorie şi soţii/soţiile persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate au
obţinut dreptul la tratament balneosanatorial
gratuit.
Potrivit modificărilor la Legea cu privire la
înmatricularea unor mijloace de transport, este
extins termenul de înmatriculare a mijloacelor
de transport din stânga Nistrului şi municipiul
Bender cu numere de înmatriculare neutre până
la 1 septembrie 2022.
Parlamentul a votat modificări la Codul
transporturilor rutiere pentru a asigura transparenţă în sistemul de autorizare a transportului
internaţional.
Au fost instituite indemnizaţii pentru toţi absolvenţii instituţiilor de învăţământ din ţară şi
de peste hotare în domeniul educaţiei.
Conform unei Hotărâri a Parlamentului, urmează a fi elaborată Strategia Naţională de
Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030.
A fost votat, în lectură finală, proiectul de
Lege cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor
contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii.
Parlamentul a adoptat modificări la Codul
penal în vederea înăspririi sancţiunilor pentru
infracţiuni de corupţie.
A fot modificat Codul fiscal şi Codul de procedură penală. Serviciului Fiscal de Stat îi vor
fi atribuite anume competenţe de efectuare a
activităţii speciale de investigaţie.
Parlamentul a aprobat proiectul de lege care
prevede introducerea în ţară şi plasarea sub regimul vamal de import a 25 de troleibuze pentru
municipiul Chişinău.
Direcţia generală comunicare şi relaţii
publice a Parlamentului Republicii Moldova

Potrivit agenţiei de presă INFOTAG, competenţele respective se vor referi la infracţiuni, precum practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător; practicarea ilegală a activităţii financiare;
pseudo-activitatea de întreprinzător; evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor; evaziunea fiscală a persoanelor fizice; transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz;
fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora;
însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate; insolvabilitatea intenţionată; insolvabilitatea fictivă; falsul în
documente contabile.
Investigarea infracţiunilor economice va fi transferată din jurisdicţia Ministerului Afacerilor
Interne în jurisdicţia Serviciului Fiscal de Stat care, potrivit guvernului, “va elimina fenomenul
aşa-numitei poliţii economice”. Pentru aceasta, vor fi formate departamente separate în SFS,
cu un personal de cel mult 70 de angajaţi.
Autorii proiectului consideră că acest lucru “va spori conlucrarea procurorilor cu Serviciul
Fiscal de Stat, iar urmărirea penală a infracţiunilor economice se va efectua preponderent cu
implicarea ofiţerilor de urmărire penală din cadrul SFS. Suplimentar, se va asigura redirecţionarea parţială a resurselor Ministerului Afacerilor Interne alocate pentru investigarea infracţiunilor economice, în direcţia prevenirii şi combaterii altor infracţiuni”.
Deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Radu Marian, s-a plâns de “aprobarea atât de
pripită a acestui proiect”, el fiind convins că “în realităţile moderne ale Moldovei, dată fiind
politizarea instituţiilor statului, acest proiect este periculos”.
Anterior, reprezentanţii opoziţiei au criticat şi ei această iniţiativă, considerând că amendamentele “nu vor schimba fundamental situaţia”, iar “poliţia economică, într-un fel sau altul, va
rămâne, dar acum va fi condusă de Ministerul Finanţelor”.

Stimaţi acţionari
S.A. “Magistrala”

S.A. “Fabrica de brînzeturi
din Cahul”

Vă aducem la cunoştinţă că adunarea
generală anuală ordinară repetată a acţionarilor convocată pe data de 11.09.2020
nu a avut loc din cauza lipsei cvorumului prevăzut de at. 58 alin. (6) din Legea
privind SA.
Organul executiv
Relaţii la tel. 0(688)83488

anunţă desfăşurarea Adunării Generale
extraordinară a Acţionarilor pe data de
01 octombrie 2020 la ora 11.00 la sediul
Societăţii pe Acţiuni “Fabrica de brînzeturi din Cahul”, situat în mun. Cahul, str.
Păcii, 3 cu următoarea ordine de zi:

anunţă rezultatele adunării generale ordinare a acţionarilor, care a avut loc pe data de
11.09.2020 pe adresa: mun. Chişinău, str.
Calea Orheiului 90A cu prezenţa acţionarilor şi reprezentanţilor lor, cu cvorumul de
90.9% din numărul total de 1091833 acţiuni.

Societatea pe acţiuni “PLUGUŞOR
– APC “vă aduce la cunoştinţă, că
Consiliul Societăţii, a luat hotărîrea
despre convocarea Adunării Generale ordinare anuale cu prezenţa
acţionarilor, pe data de 09 octombrie 2020 la orele 11:00 pe adresa
or. Cimişlia, str. Burebista, 1, la
secţia administrativă S.A. “PLUGUŞOR-APC“. Începutul înregistrării
– 10:30 Sfîrşitul înregistrării – 11:00.

2.
3.

4.
5.

6.

În atenţia acţionarilor
S.A. R. „MOLDCARGO” S.A.
şi publicului larg,

S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. aduce la cunoştinţă că informaţia ce urmează a fi dezvăluită în
conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2012
privind piaţa de capital şi Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea
CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, este disponibilă
pe pagina web www.moldcargo.md şi prin
intermediul Mecanismului oficial de stocare a
informaţiei.
Informaţii la tel.: +373 22 240272.

Vineri, parlamentul a aprobat, în cea de-a doua lectură, un proiect de
modificare a Codului fiscal şi Codului de procedură penală, conform cărora
Serviciului Fiscal de Stat (SFS) îi vor fi atribuite anumite competenţe de
efectuare a activităţii speciale de investigaţie în conformitate cu Legea privind
activitatea specială de investigaţii şi a urmăririi penale în conformitate cu
Codul de procedură penală.

S.A. “PLUGUŞOR-APC”

1.

7.

8.
9.
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Parlamentul a decis că SFS va prelua
unele competenţe de efectuare a activităţii
speciale de investigaţie şi a urmăririi penale

S.A. „Mina din Chişinău”

Au fost primite
următoarele decizii:
S-a luat act de informare şi s-a aprobat raportul financiar al societăţii pentru anul 2019.
S-a aprobat raportul comisiei de cenzori, anul
2019.
S-a aprobat darea de seamă a consiliului şi
administratorului societăţii privind rezultatele
activităţii anului 2019.
S-a aprobat planul de activitate pentru anul
2020 şi în perspectivă pina la 2021
S-a luat act de informare a normativelor de
repartizare a profitului net obţinut în rezultatul
activităţii economico-financiare pentru anul
2019.
a) S-a ales consiliul de administrare în urmatoarea componentă:
1. LupaşcuValeriu    4. Pântea Corneliu
2. Gîrbu Tudor        5. Mîndru Victor
3. Burgudji Serghei
b) S-a ales comisia de cenzori în următoarea
componenţă:
1. Chilcic Olga
2. Doros Alina
3. Roşca Roman
S-a aprobat majorarea capitalului social al S.A.
” Mina din Chişinău” cu 7000mii lei cu termenul de subscriere acordat acţionarilor pentru
preempţiune 14.09.2020 – 14.10.2020.
S-a luat act de informare privind modificarea
şi completarea documentelor de constituire.
S-a anulat.
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Ordinea de zi:
1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv referitor la rezultatele
activităţii pe anul 2019.
2. Aprobarea raportului financiar.
3. Aprobarea raportului anual a Comisiei de Cenzori
4. Alegerea comisiei de cenzori
Despre materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale ordinare
se poate de luat cunoştinţă pe adresa or.
Cimişlia, str. Burebista, 1, clădirea administrativă, începind cu 01.10.2020 între
orele 9:00 – 16:00 în zilele de lucru.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală va fi întocmită
de către registratorul îndependent “REGISTRUL-Ind” S.A. potrivit situaţiei din
07.09.2020.
Pentru participarea la Adunare Generală e necesar să aveţi documentul de
identitate. În caz dacă nu aveţi posibilitate să participaţi personal la adunare, veţi
delega reprezentantul Dvs cu procura
autentificată conform legislaţiei.
Relaţiile la telefoanele
0 241 23-8-86, 069030710

ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la situaţia financiară a fabricii.
Înregistrarea participanţilor la adunarea generală se va efectua între orele 10.00 şi 10.30 la data
stabilită pentru ţinerea adunării generale.
Acţionarii pot să se familiarizeze cu ordinea de
zi a adunării generale şi cu materialele la sediul
înreprinderii între orele 09.00-12.00, începвnd cu
data de 23.09.2020.

Consiliul S.A. “Unic-Sem”
anunta convocarea Adunarii Generale
anuale a actionarilor pentru data de
05.10.20. in incinta societatii pe adresa:
mun. Chisinau str. Sfintul Gheorghe 3.
Adunarea se va desfasura cu prezenta personala a actionarilor. Inceputul inregistrarii
–ora 9:00. Inceputul adunarii- ora 10:00.
Ordinea de zi:
1. Darea de seama a administratiei societatii privind activitatea societatii pe anul 2019.
2. Aprobarea directiilor prioritare ale activitatii
societatii pe an 2020.
3. Darea de seama financiara, aprobarea raportului financiar pe an 2019.
4. Influenta starii epidemiologice asupra dezvoltarii economice a S.A. “Unic-Sem”.
5. Alte probleme.
Despre materialele incluse pe ordinea de
zi a adunarii actionarii vor lua cunostinta din
21.09.2020 orele 9:00-15:00 pe adresa: mun.
Chisinau, str. Sf. Gheorghe, 3
Actionarii vor avea asupra lor buletinul de identitate, iar reprezentantii actionarilor cu procura
perfectata in conformitate cu legislatia in vigoare.
Nota informativă: In cazul prelungirii starii de
urgenta de Guvernul RM. din cauza pandemiei
COV-19, consiliul S.A. ‘’Unic Sem” a luat decizia
de a fi aminata desfasurarea Adunarii Generale
pina la normalizarea situatiei epidemiologice din
Republica Moldova.
Relatii la tel 54-10-44.
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anunţuri ale emitenţilor / объявления эмитентов

Raportul anual al societăţii pe acţiuni SA “UNIC-SEM”

1. Perioada de gestiune: 31 Decembrie 2019
2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului):
Societate pe actiuni SA “Unic-Sem.
3. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului: 10036000129761 din 30.12.1992.
4. Sediul societăţii, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: Sf. Gheorghe 3 tel. 541088, 541998.
5. Principalele genuri de activitate: Producerea, comercializarea semintelor si produselor alimentare.
6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului:
Presedintele Consiliului-Munteanu M., administrator Boldisor O., contabil-sef-Alexei M.
Membrii Consiliului: Ciobanu T. T, Boldisor C. V. , Ciobanu M. S., Luca D.
Membrii Comisiei de Cenzori Ciobanu V. V.
7. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor
mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):
Numărul Valoarea Ternomina- men
valorilor
Tip valori mobiliare
Codul ISIN
lă a valo- de cirmobiliare, rilor mobi- culaunităţi
liare, lei
ţie
Acţiuni ordinare
MD14UNEM1006 154549
154549
X
Acţiuni preferenţiale MD24UNEM1004 17172
17172
–

Numărul valorilor mobiliare
Răscumpăra- Achiziţionate
te pe parcur- pe parcursul
sul perioadei perioadei de
de gestiune
gestiune

–
–

–
–

8. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 1717210.
9. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 851
10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută din acţiunile
cu drept de vot plasate ale emitentului: acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:
Denumirea completă a persoanelor juridice/
Numărul de acţiuni
numele prenumele persoanei fizice, numărul cu drept de vot, unităţi
de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP)
Preferenţiale Ordinare
Baesu Maria Ion
3275
46169
CiobanuValeria Valeriu
5140
64672

Cota deţinută în numărul
total de acţiuni cu drept
de vot ale emitentului,%
Preferenţiale Ordinare
19,07
29,87
29.93
41.85

11. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: nu sunt.
12. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: nu sunt.
13. Informaţia privind registratorul şi auditorul emitentului:
a) Registratorul: SA RegistruMD-2012Chisinau, str. Sciusev 47, tel. 278490 c/f din 30-03-2010.
b) Auditorul: SRL “Consulting-Modern “str. Petru Movila, 23/2 of. 6tel: 24-14-05

16. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune:
Posturile bilanţului

La finele perioa- La finele perioadei de gestiune dei de gestiune
curente, lei
precedente, lei

Activ
1. Active pe termen lung
1.2 Active materiale pe termen lung
Total capitolul 1
2. Active curente
2.1 Stocuri de mărfuri şi material
2.2 Creanţe pe termen scurt
2.4 Mijloace băneşti
Total active circulante
Total activ
Pasiv
3. Capital propriu
Capital statutar
Total 3.1 Capital statutar şi suplimentar
Total 3.2 Rezerve
Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi
Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune
Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
Total 3.4 Capital secundar
Total capitolul 3
5. Datorii pe termen scurt
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Total capitolul 5
Total pasiv

2476191
2476191

2392833
2392833

225480
20902
34782
281164
2757355

255148
32725
20485
308358
2701191

1717210
1717210
1477974
-8195
(2982086)
(17928)
(3008209)
2269328
2269328
2456303

1717210
1717210
1477974

96537
112450
92065
301052
2757355

(2982086)
(2982086)
2269328
2269328
2482426
72490
94506
51769
218765
2701191

17. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune
Indicatorii
1. Venitul din vînzări
3. Profitul brut (pierdere globală)
4. Alte venituri operaţionale
5. Cheltuieli comerciale
6. Cheltuieli generale şi administrative
7. Alte cheltuieli operaţionale
8. Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)
11. Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)
13. Profitul (pierderea) perioadei raportatate pînă la impozitare
14. Cheltuieli (economie) privind impozitul pe venit
15. Profitul net (pierderea netă)

Perioada de Perioada de
gestiune cu- gestiune prerentă, lei
cedentă, lei
177132
186096
177132
186096
21445
32899
28678
162122
155569
39
17294
-17298
6000
-17298
6000
5202
5202
-17928
798

18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia:
Indicatorii
2. Activele nete ale emitentului

Perioada de Perioada de
gestiune cu- gestiune prerentă, lei
cedentă, lei
2456303
2482426

3. Activele nete ale emitentului în raport la:
• o acţiune preferenţială
• o acţiune ordinară
7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu indicarea sursei de informare)
• valoarea de piaţă
• valoarea estimativă
19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil:
Director
Contabil –Sef

143,04
15,89

144.56
16.06

1.00

1.00
Boldisor O.
Alexei M.

20. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societăţii de audit care a efectuat auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale: Rapoartele financiare al SA “Unic-Sem “la data de 31decembrie 2019 corespund cerintelor inaintate de legislatia Republicii Moldova si reflecta corect datele
contabilitatii.

«Centrul tehnic
Ceadir-Lunga» S.A.

Organul Executiv
al SA «Intexnauca»

доводит до сведения акционеров
информацию по принятым решениям
на прошедшем повторном очередном
годовом общем собрании 21 августа 2020 года в 11.00 часов – мун.
Чадыр-Лунга, ул. Юбилейная, 38. На
собрании присутствовали 9 акционеров с общим числом голосующих
акций 50 525 или 37,97% кворума.

convoacă adunărea generală extraordinară a acţionarilor, cu prezenţa acestora,
pe data de 01 octombrie 2020 pe adresa
mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri, 64.
Înregistrarea acţionarilor de la 10-30
până la 10-55. Începutul adunării 11-00.

В повестку дня были включены
следующие вопросы по которым
были приняты решения:
1. Утверждение отчёта Исполнительного
органа по итогам работы за 2019 год.
Утвердить отчёт Исполнительного органа по итогам работы за 2019 год.
2. Рассмотрение годового финансового
отчёта Общества за 2019 год.
Принять к сведению годовой финансовый отчёт за 2019 год, подтвержденный
аудитором АО.
3. Утверждение отчёта Совета АО по итогам работы за 2019 год.
Утвердить годовой отчёт Совета Общества по итогам работы за 2019 год.
4. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 год.
Утвердить отчёт Ревизионной комиссии
по итогам работы за 2019 год.
5. Распределение прибыли (убытков) за
2019 год, утверждение нормативов распределения прибыли на 2020 год.
Покрыть убытки, полученные в 2019
году в размере 1 113 384.00 лей за счёт
прибыли будущих лет.
Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли на 2020 год:
– после погашения всей суммы убытков прошлых лет, оставшуюся сумму
чистой прибыли распределить следующим образом:
– на формирование резервного капитала – 5%;
– на инвестирование развития производства – 55%;
– на выплаты дивидендов – 40%.
6. Выборы членов ревизионной комиссии
АО и определение размера вознаграждения.
Избрать ревизионную комиссию АО в
составе трёх человек: Чолак Василий,
Бербер Дмитрий и Буюк Мелания.
Избрать ревизионную комиссию на срок
3 (три) года.
Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии в размере 5 000.00 лей в
целом.
7. Утверждение протокола повторного
очередного годового общего собрания
акционеров АО.
Уполномочить членов вновь избранной ревизионной комиссии АО: Чолак
Василия, Бербер Дмитрия и Буюк Меланию заверить подписи председателя
и секретаря собрания АО на протоколе
повторного очередного годового общего собрания акционеров АО от 21 августа 2020 года.
Протокол собрания и подписи председателя собрания Ябанжи С. и секретаря Мариновой М. заверены членами ревизионной
комиссии: Чолак В., Бербер Д. и Буюк М.

Ordinea de zi:
1. Reorganizarea societăţii prin transformare
în SRL.
2. Aprobarea actului de transmitere.
3. Aprobarea Statutului SRL şi desemnarea
organelor de conducere.
4. Autentificarea semnăturilor Preşedintelui
şi secretarului adunarii generale.
Lista acţionarilor este întocmită la situaţia din
14 septembrie 2020. Toate materialele pentru
ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor vor fi expuse cu 10 zile înainte de ţinerea
ei, de la 11-00 până la 13-00 pe adresa: mun.
Chişinău, str. Vasile Alexandri, 64.
Persoana responsabilă pentru asigarea accesului acţionarilor la materialele pentru ordinea de zi – administratorul societăţii.
Acţionarii se vor prezenta cu actele ce vor
confirma identitatea lor, iar reprezentanţii cu
procura întocmită în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi actul de identitate.

Stimaţi acţionari
a SA “Elevator Kelley Grains”!
La 09 septembrie 2020 a avut loc adunarea generală extraordinară a acţionarilor
cu cvorumul 98%. La adunare s-au
discutat chestiunile din ordinea de zi şi
s-au aprobat următoarele decizii:
1. A da, cu efect retroactiv, acordul Societăţii la încheierea şi a confirma încheierea
de către Societate, acţionând prin Directorul general (Administratorul) acesteia
d-l Gheorghii Caradjov a acordului de
modificare, denumit ca scrisoare de prelungire (extension letter), la contractul
de prestare a serviciilor de depozitare
şi de expediţie din 26 septembrie 2018
(In-Land Silo and Forwarding Services
Agreement) (în continuare„Contract”)
prin care Societatea, ca executor, acordă
serviciile de acceptare, prelucrare, uscare şi păstrare a seminţelor de floarea
soarelui, ce aparţin Gemcorp Commodities Trading S.A. (cunoscută anterior ca
„Kingbird Commodities” S.A.), o societate
fondată si care funcţionează în conformitate cu legislaţia Elveţiei, înregistrată
cu numărul CHE-266.637.838, cu sediul
înregistrat la Quai du Mont Blanc 5, 1201,
Geneva, Elveţia (în continuare „Gemcorp”), încheiat între Societate, Gemcorp,
şi „Floarea Soarelui” S.A., care, printre
altele, se confirmă prelungirea duratei
Contractului în temeiul condiţiilor şi în
conformitate cu cele expuse în scrisoare
de prelungire incheiată de către Societate la data de 14 August 2020, al cărui
variantă semnată a fost examinată şi
agreată de către acţionari.
Hotărîrea privind încheierea tranzacţiei a
fost aprobată unanim prin voturile acţionarilor care nu sunt interesaţi în încheierea
prezentei tranzacţii.
2. A nu aproba decizii la aceasta intrebare.

anunţuri ale emitenţilor / объявления эмитентов
S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
AVIZ privind efectuarea ofertei de preluare obligatorie în privinţa
emitentului valorilor mobiliare S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
Stimate acţionar al S.A. R. «MOLDCARGO» S.A.
Uniunea de persoane juridice «Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova
(AITA)» (IDNO 1002600005831; înregistrată la 25 august 1992; adresa: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1), în continuare «Ofertant», care pînă la anunţarea
prezentei oferte deţine acţiuni ordinare nominative cu drept de vot plasate de societatea de asigurări-reasigurări «MOLDCARGO» S.A. (IDNO 1002600005819; înregistrată la 30 martie 2012;
adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 97), în continuare
«Societate», în număr de 90 unităţi cu valoarea nominală de 300 000,00 lei fiecare, ce constituie
64,2857% din numărul total al acţiunilor ordinare nominative plasate de Societate, aflate în circulaţie, anunţă oferta de preluare obligatorie, obiectul căreia îl constituie procurarea pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a 50 acţiuni ordinare nominative cu drept de vot, cu valoarea nominală
300 000,00 lei fiecare, codul ISIN MD14ARGO1006, emise de Societate, la preţul de 120 000,00
(o sută douăzeci mii) lei pentru o acţiune, cu perioada de valabilitate a ofertei de preluare 15 zile
din data anunţării prezentei oferte, inclusiv data indicată.
Oferta de preluare obligatorie vă fi deservită de către societatea de investiţii «GEST‑CAPITAL»
S.A. (IDNO 1002600055548; înregistrată la 09 decembrie 2008; adresa: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tighina, 49/3, of. 51; licenţa pentru activitatea de societate de investiţii de
categoria «С» seria CNPF, nr. 000821 din 15 martie 2015), în continuare «Intermediar».
Telefoanele de contact – (022)54-81-56, (022)54-81-93.
Acţionarii interesaţi pot lua cunoştinţă cu conţinutul prospectului ofertei de preluare pe parcursul
perioadei de valabilitate a ofertei:
• la sediul Intermediarului: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tighina, 49/3, of. 51;
• la sediul Ofertantului: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1;
• pe site-ul Ofertantului: www.aita.md
• pe site-ul Intermediarului: www.gestcapital.wordpress.com
Citiţi prospectul ofertei de preluare obligatorie înainte de a vinde acţiunile.
Propunerile de vînzare a acţiunilor din partea acţionarilor care au acceptat condiţiile ofertei de
preluare, expuse în prospect, se vor recepţiona de către Intermediar pe adresa: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tighina, 49/3, of. 51; în perioada de valabilitate a ofertei de preluare 16 – 30 septembrie 2020, zilnic (în afara zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare)
între orele 10:00 – 13:00 şi 14:00 – 17:00.
Pentru depunerea propunerilor de vînzare este necesar de prezentat următoarele documente:
• extrasul din registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ce confirmă dreptul de proprietate al
acţionarului asupra acţiunilor, eliberat de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 1, telefon
(022)99-98-71;
• actul de identitate în original (pentru acţionarul – persoană fizică); actul de identitate al reprezentantului acţionarului în original, documentul care confirmă împuternicirile reprezentantului
în modul prevăzut de legislaţia în vigoare şi copia actului de identitate al acţionarului (pentru
reprezentantul acţionarului – persoană fizică); actele de constituire ale acţionarului; extrasul
din Registrul de stat al persoanelor juridice, decizia organului competent privind vînzarea acţiunilor în condiţiile ofertei de preluare, actul de identitate al reprezentantului în original şi, după
caz, documentul care confirmă împuternicirile reprezentantului (pentru acţionarul – persoană
juridică), precum şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, la necesitate.
Ofertant
Intermediar

Uniunea de persoane juridice «Asociaţia Internaţională
a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA)»
Societatea de investiţii «GEST‑CAPITAL» S.A. »

În atenţia acţionarilor
“GLODENI-REPARAŢIE” S.A.!
Organul executiv al Societăţii, în
baza deciziei Consiliului societăţii
din 10.09.2020, anunţă convocarea
adunării generale extraordinare a
acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor,
pentru data de 16.10.2020, pe adresa:
str. Calea Ieşilor, 10, mun. Chişinău.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la încheierea unei tranzacţii de
proporţie.
2. Cu privire la împuternicirea persoanelor
fizice cu dreptul de a semna documentele
aferente încheierii tranzacţiei de proporţie
din numele Societăţii, precum şi a altor
acte necesare.
3. Autentificarea semnăturilor preşedintelui
şi secretarului adunării pe procesul verbal
al adunării generale a acţionarilor de către
comisia de cenzori a societăţii.
Începutul înregistrării: 10-30.
Începutul adunării: 11-00.
Lista acţionarilor, cu dreptul de a participa la
adunarea generală este întocmită la data de
14.09.2020.
Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele
ordinei de zi a adunării generale începând cu
data de 06.10.2020, pe adresa: str. Calea Ieşilor, 10, mun. Chişinău, în zilele de lucru de la
16-00 pînă la 17-00.
Acţionarii vor avea asupra lor paşaportul sau
buletinul de identitate, extrasul din registru, iar
în cazul transmiterii dreptului de vot – procură
autentificată în modul stabilit.

SA “Cobzar”
Se convoacă adunarea extraordinară a SA
“Cobzar”, pe adresa: or. Rezina, str. Basarabia, 6, la 30 septembrie 2020, ora 15.00,
cu urmatoarea ordine de zi
1. Reorganizarea: Societatii pe Actiuni Cobzar prin transformarea In Societate cu Raspundere Limitata «Cobzar»;
2. Aprobarea Statutului a Societatii cu Raspundere Limitata “Cobzar”;
3. Aprobarea actului de predare-primire a
bunurilor materiale;
4. Alegerea organelor de conducere.

În atenţia acţionarilor
SA „Continent – Service”
Organul executiv SA” Continent – Service “, aduce la cunoştinţă că, pe data de
21.08.2020 a avut loc adunarea generală
anuală a acţionarilor SA „Continent -Service”. Numărul total de acţiuni cu drept
de vot – 1732922. În cadrul Adunării au
participat acţionari care deţin 95,92%
– 1679554 de acţiuni cu drept de vot.
Cu vot majoritar au fost aprobate
următoarele hotărîri:
1. Examinarea dării de seamă privind activitatea organului executiv şi Consiliului
Societăţii pentru anul 2019 şi direcţiile
prioritare pentru anul 2020;
2. Examinarea dării de seamă economicofinanciare pentru anul 2019;
3. Examinarea dării de seamă a Comisiei de
Cenzori a societăţii pentru anului 2019;
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Spre atenţia acţionarilor
«MIDGARD TERRA» SA

Spre atenţia acţionarilor
«MICRON» SA

AVIZ PRIVIND EFECTUAREA OFERTEI
DE PRELUARE BENEVOLĂ

AVIZ PRIVIND EFECTUAREA OFERTEI
DE PRELUARE BENEVOLĂ

În baza Hotărîrii Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare Nr. 43/7 din 08.09.2020
cu privire la aprobarea prospectului
ofertei de preluare benevolă, se anunţă
oferta de preluare benevolă privind
procurarea acţiunilor «MIDGARD
TERRA» SA în următoarele condiţii:

În baza Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Nr. 43/8 din
08.09.2020 cu privire la aprobarea
prospectului ofertei de preluare benevolă, se anunţă oferta de preluare
benevolă privind procurarea acţiunilor
S.A. “MICRON” în următoarele condiţii:

Identificarea ofertantului: BOGDANOV
YURY, adresa: MD–2021, str. Drumul Viilor, 99,
ap. 40, mun. Chişinău, RM
Identificarea Emitentului: «MIDGARD
TERRA» SA (adresa: MD–2036, str. Transnistriei, 6, mun. Chişinău, RM numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003538,
cod ISIN: MD14MITE1006), care are ca domeniu de activitate: Producerea, distribuţia
şi furnizarea energiei electrice Fabricarea
diluanţilor, dizolvanţilor, vopselelor, lacurilor
şi a pigmenţilor pentru ele. Acţiuni în circulaţie: 504 407 acţiuni ordinare nominative.
Valoarea nominală: 38 MDL. Capital social:
19 167 466 MDL.
Clasa şi numărul de valori mobiliare deţinute de ofertant şi persoanele cu care
acţionează în mod concertat: ofertantul, împreună cu persoanele cu care acţionează în
mod concertat deţine 456 003 acţiuni ordinare
nominative de o singură clasa cu drept de vot,
codul ISIN MD14MITE1006, ceea ce constituie 90,4038% în numărul total de acţiuni cu
drept de vot emise;
Numărul de valori mobiliare care fac
obiectul ofertei de preluare: 48 404 (patruzeci şi opt mii patru sute patru) acţiuni ordinare
nominative emise de S.A. „MIDGARD TERRA”
ceea ce constituie 9,5962% în numărul total
de acţiuni cu drept de vot emise.
Preţul propus pentru o acţiune, care constituie obiectul ofertei: 24,00 (douăzeci şi
patru lei 00 bani) MDL
Termenul de acţiune al ofertei de preluare: 22 zile calendaristice din data publicării
prezentului aviz: de pe data de 16 septembrie
2020 pînă la data de 07 octombrie 2020.
Identificarea intermediarului, care va deservi oferta de preluare:
Societatea de Valori Mobiliare “IUVENTUS
– DS” S.A. (adresa: MD-2001, bd. Ştefan cel
Mare, 65 of. 710, IDNO: 1003600064734, tel. +
373 22 27 00 35), titulara licenţei CNPF000812
eliberată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare la 25.02.2015
Date despre locul şi perioada de timp în care
doritorii pot lua cunoştinţă cu prospectul ofertei de preluare: Acţionarii pot lua cunoştinţă cu
prospectul ofertei de preluare, să-l obţină în
mod gratuit pe suport de hîrtie, şi primi informaţii suplimentare în fiecare zi lucrătoare pe
parcursul perioadei de acţiune al ofertei între
orele 10.00 – 16.00 la sediul Intermediarului
SVM “IUVENTUS – DS” S.A. pe adresa: mun.
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65, of. 710, tel:
0 (22)27 00 35
Acţionarii, care acceptă condiţiile ofertei de
preluare, pot înainta propuneri de vînzare la
sediul intermediarului SVM “IUVENTUS – DS”
S.A. pe adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel
Mare, 65, of. 710, tel: + 373 22 27 00 35 în
fiecare zi lucrătoare pe parcursul perioadei de
acţiune al ofertei: 16 septembrie 2020 – 07 octombrie 2020 între orele 10.00 – 16.00.
Achitarea cu persoanele, care au acceptat
oferta de preluare, se va efectua conform
Regulilor pieţei reglementate – Bursa de
Valori a Moldovei de către Intermediar în numerar sau prin virament la contul indicat de
către acţionar, costurile aferente urmînd a fi
suportate de către acţionarii care au acceptat oferta.
Ofertant: BOGDANOV YURY
Intermediar: Societatea de Valori Mobiliare
“IUVENTUS – DS” S.A.

Identificarea ofertantului: “S.O.S. SMILE ASSETS” S.R.L. (numărul de identificare
de stat – codul fiscal 1019600023194 din
13.05.2019), adresa: MD–2001, str. Ismail, 88
of. 2, mun. Chişinău, RM.
Identificarea Emitentului: S.A. „MICRON”
(adresa: MD–2060, bd. Decebal, 139, mun.
Chişinău, RM, numărul de identificare de
stat – codul fiscal 1003600088608, cod ISIN:
MD14MICR1000), care are ca domeniu de activitate: Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice
şi naturale; Fabricarea aparatelor electrice de
măsurat. Acţiuni în circulaţie: 1 049 297 acţiuni
ordinare nominative. Valoarea nominală: 10
MDL. Capital social: 10 492 970 MDL.
Clasa şi numărul de valori mobiliare deţinute de ofertant şi persoanele cu care acţionează în mod concertat: ofertantul, împreună cu persoanele cu care acţionează în mod
concertat deţine 1 025 605 acţiuni ordinare
nominative de o singură clasa cu drept de vot,
codul ISIN MD14MICR1000, ceea ce constituie 97,7421% în numărul total de acţiuni cu
drept de vot emise;
Numărul de valori mobiliare care fac
obiectul ofertei de preluare: 23 692 (douăzeci şi trei mii şase sute nouăzeci şi două)
acţiuni ordinare nominative emise de S.A. „MICRON” ceea ce constituie 2,2579% în numărul total de acţiuni cu drept de vot emise.
Preţul propus pentru o acţiune, care constituie obiectul ofertei: 30,00 (treizeci lei 00
bani) MDL.
Termenul de acţiune al ofertei de preluare: 28 zile calendaristice din data publicării
prezentului aviz: de pe data de 16 septembrie
2020 pînă la data de 13 octombrie 2020.
Identificarea intermediarului, care va deservi oferta de preluare:
Societatea de Valori Mobiliare “IUVENTUS
– DS” S.A. (adresa: MD-2001, bd. Ştefan cel
Mare, 65 of. 710, IDNO: 1003600064734, tel. +
373 22 27 00 35), titulara licenţei CNPF000812
eliberată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare la 25.02.2015
Date despre locul şi perioada de timp în
care doritorii pot lua cunoştinţă cu prospectul ofertei de preluare: Acţionarii pot lua
cunoştinţă cu prospectul ofertei de preluare,
să-l obţină în mod gratuit pe suport de hîrtie,
şi primi informaţii suplimentare în fiecare zi
lucrătoare pe parcursul perioadei de acţiune
al ofertei între orele 10.00 – 16.00 la sediul
Intermediarului SVM “IUVENTUS – DS” S.A.
pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
65, of. 710, tel: 0 (22)27 00 35
Acţionarii, care acceptă condiţiile ofertei de
preluare, pot înainta propuneri de vînzare la
sediul intermediarului SVM “IUVENTUS – DS”
S.A. pe adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel
Mare, 65, of. 710, tel: + 373 22 27 00 35 în
fiecare zi lucrătoare pe parcursul perioadei de
acţiune al ofertei: 16 septembrie 2020 – 13 octombrie 2020 între orele 10.00 – 16.00.
Achitarea cu persoanele, care au acceptat
oferta de preluare, se va efectua conform
Regulilor pieţei reglementate – Bursa de
Valori a Moldovei de către Intermediar în numerar sau prin virament la contul indicat de
către acţionar, costurile aferente urmînd a fi
suportate de către acţionarii care au acceptat oferta.
Ofertant: “S.O.S. SMILE ASSETS” S.R.L.
Intermediar: Societatea de Valori Mobiliare
“IUVENTUS – DS” S.A.
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Comunicat informativ
B.C. „ENERGBANK” S.A.
În conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital nr. 171 din 11-07-2012
şi a „Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori
mobiliare”, aprobat prin Hotărârea CNPF
nr. 7/1 din 18-02-2019, «Informaţia de ordin
continuu privind evenimentele care influenţează emitentul» a fost publicat pe pagina
web a Băncii http://energbank.com/ro/info/
guvernanta-corporativa şi prin intermediul
Mecanismului oficial de stocare a informaţiei https://emitent-msi.market.md/ro/.

Stimaţi acţionari
ai SA „Apromaş”
Organul executiv al SA „Apromaş” în
baza deciziei Consiliul societăţii din
14.09.2020 în temeiul prevederilor alin.
(1) art. 53 din Legea privind societăţile
pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997,
convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor, care va avea loc la 16 octombrie
2020 pe adresa: mun. Edineţ, str.
Independenţei, nr. 99, forma de ţinere a
Adunării – cu participarea acţionarilor.
ORDINEA DE ZI:
1. Examinarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori;
2. Comunicarea SRL „Customagic” privind
caracterul cu conflict de interese a tranzacţiilor privind extinderea gajului pe bunurile întreprinderii pentru creditele solicitate
de către SRL „Customagic” în sumă de
17 000 000 (şaptesrezece milioane) MDL
pe un termen de 36 luni, 600 000 (şase
sute mii) EUR pe un termen de 36 luni.
3. Extinderea gajului pe bunurile întreprinderii pentru creditele solicitate de către SRL
„Aviselect” în sumă de 3 000 000 (trei milioane) MDL pe un termen de 12 luni (un
credit sub formă de facilitate overdraft),
450 000 (patru sute cincizeci mii) EUR pe
un termen de 36 luni, 7 200 000 (şapte milioane două sute mii) MDL pe un termen
de 36 luni, SA „Augur Perla” în sumă de
3 000 000 (trei milioane) MDL pe un termen
de 12 luni (un credit sub formă de facilitate
overdraft), 500 000 (cinci sute mii) USD
pe un termen de 36 luni, 6 000 000 (şase
milioane) MDL pe un termen de 36 luni;
SRL „Consalcom” în sumă de 3 000 000
(trei milioane) MDL pe un termen de 12
luni (un credit sub formă de facilitate overdraft), 500 000 (cinci sute mii) USD pe un
termen de 36 luni, SRL „Customagic” în
sumă de 17 000 000 (şaptesrezece milioane) MDL pe un termen de 36 luni, 600
000 (şase sute mii) EUR pe un termen de
36 luni, SRL „Alimer-Comerţ” în sumă de
12 000 000 (doisprezece milioane) MDL pe
un termen de 36 luni precum şi 3 000 000
(trei milioane) MDL pe un termen de 12 luni
(un credit sub formă de facilitate overdraft)
de la B. C „Moldindconbank” S.A.
Începutul înregistrării – orele 10:00.
Începutul adunării – orele 11:00.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară
a acţionarilor este întocmită la situaţia de la
16.09.2020. Acţionarii pot lua cunoştinţă cu
materialele pentru ordinea de zi a adunării cu
începere de la 01.10.2020 între orele 10:0016:00 la sediul Societăţii mun. Edineţ, str.
Independenţei, nr. 99.
Acţionarii trebuie să deţină asupra sa buletinul de identitate în cazul acţionarilor persoane
fizice, extras din registrul de stat a persoanelor
juridice şi buletinul de identitate în cazul persoanelor juridice reprezentate direct de administrator, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislaţia
în vigoare a RM şi buletinul de identitate.

anunţuri ale emitenţilor / объявления эмитентов
Comunicat informativ organul
executiv SA „AGROTEH” Orhei

În atenţia acţionarilor
S.A. Agrofirma “CIMIŞLIA”!

Stimaţi acţionari
SA “Citro-Impex”

La data de 31 august 2020 a avut loc
Adunarea generală a acţionarilor, cu prezenţa 53,43% acestora, în sediul societăţii
pe adresa: RM, or. Orhei, str. C. Negruzzi,
87. Conform publicaţiei în ziarul Capital
Market Nr. 22 (846) din 10 iunie 2020

S.A. Agrofirma “Cimişlia” Vă aduce la
cunoştinţă că în perioada 1 septembrie
2020 – 30 noiembrie 2020 va avea loc
transmiterea registrului acţionarilor
societăţii, de la Societatea de registru
S.A. “Registrator-Centru”, către Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare.

Organul executiv al SA “Citro-Impex “în
baza hotărîrii Consiliului Societăţii din
14.09.2020 anunţă convocarea adunării
generale extraordinare a acţionarilor.
Adunarea va avea loc cu prezenţa acţionarilor pe data de 02.10.2020 pe adresa
Chişinău, str. Vasile Lupu, 89. Începutul
adunării 09.00. Înregistrarea 08.00-08.55.

a fost aprobată ordinea de zi
pe următoarele întrebări:
1. Aprobarea raportului anual al Consiliului
Societăţii privind totalurile activităţii în anul
2019, planul de activitate pe 2020.
2. Examinarea şi aprobarea raportului financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2019.
3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de
Cenzori şi Audit.
4. Alegerea Membrilor Consiliului Societăţii,
Comisia de Cenzori.
5. Cu privire la repartizarea beneficiului (acoperirea pierderilor) anului 2019.
Normele de repartizare a beneficiului anului 2020.
6. Modificarea Statutului Societăţi.
7. Modificarea listei obiectelor principale de
activitate.
8. Vînzarea fondurilor fixe.
9. Diverse.
10. Autentificarea procesului verbal al adunării
generale a acţionarilor şi a listei acţionarilor.
Toate întrebările din ordinea de zi au fost aprobate unanim şi în întregime. S-a alcătuit şi confirmat procesul-verbal Nr. 26 din 31.08.2020.

În atenţia actionarilor
S.A. “Construcţia-Modern”
SA “Construcţia-Modern” or. Singerei,
str. Independentei-1, tel: 0262-92975
Vă aduce la cunostinţă, că in perioada
1 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020
va avea loc transmiterea registrului
acţionarilor societăţii de la Societatea de
registru SA Real-Registr, Balti, str. Kiev,
122/3, tel: 0231-28233, catre Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
Astfel, fiecare actionar are dreptul în condiţiile legii, de a verifica pîna la iniţierea procedurii
de transmitere in cauza corectitudinea datelor
aferente actiunilor detinute înscrise la Sosietatea de registru.
În cazul în care aţi depistat careva neconcordante referitor la cantitatea de valori mobiliare
si/sau deţinatorul acestora, vă rugăm sa va
adresati la Socitatea de registru sau emitent.

„CODREANCA “S.A.
La 25.08.2020 pe adresa: or. Călăraşi,
str. Alexandru cel Bun, 114, a avut loc
Adunarea generală ordinară anuală a
acţionarilor „CODREANCA” S.A. La
adunare au participat acţionari deţinători a 107334 acţiuni sau 59.9% din
nr. total de acţiuni cu drept de vot.
CU VOT UNANIM ADUNAREA GENERALĂ
A HOTĂRÎT:
1. Aprobarea rapoartelor Consiliului societăţii,
Organului executiv, Comisiei de Cenzori,
Companiei de audit pentru anul 2019.
2. Confirmarea companiei de audit pentru
anul 2020: SRL „Invest Audit” şi cuantumul
retribuirii.
3. Repartizarea profitului pentru anul 2019:
(10% pentru remunerarea organelor de
conducere, 90% pentru dezvoltarea producerii); Achitarea dividendelor în mărime de
3 lei la o acţiune din veniturile nerepartizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Aprobarea planului economico-financiar al
societăţii pentru anul 2020
5. Alegerea Consiliului societăţii (Sturza D.,
Badia I., Bairac V., Axenti N., Plămădeală L.)
6. Alegerea Comisiei de Cenzorii (Chicu A.,
Pavliuc O., Godoroja M.)
Consiliul societăţii „Codreanca” S.A.

Astfel, fiecare acţionar are dreptul, în condiţiile legii, de a verifica până la iniţierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea
datelor aferente acţiunilor deţinute, înscrise la
Societatea de registru.
În cazul în care aţi depistat careva neconcordanţe referitor la cantitatea de valori şi/sau
deţinătorul acestora, Vă rugăm să Vă adresaţi
la Societatea de registrul sau emitent.
Contacte:

Pentru Societatea de registru:
S.A. “Registrator-Centru”, adresa:
MD-2069, R. Moldova, mun. Chişinău,
str. Calea Ieşilor, 10. Tel. 022-74-15-61,
022-50-83-43.
Pentru Emitent: S.A. Agrofirma “Cimişlia”,
adresa: MD-4101, R. Moldova, or. Cimişlia,
str. Burebista, 3. Tel. 022-85-65-20,
0-241-8-42-97.

Stimaţi acţionari
ai SA „Autocomerţ Service”
Organul executiv SA „Autocomerţ Service” aduce la cunoştinţă că, pe data de
21.08.2020 a avut loc adunarea generală
anuală a acţionarilor SA “Autocomerţ
Service”. Numărul total de acţiuni cu
drept de vot-343419. În cadrul Adunării
au participat acţionari care deţin 93,74%321919 de acţiuni cu drept de vot.
Cu votul unanim au fost aprobate
următoarele hotărâri:
1. Examinarea dării de seamă privind activitatea organului executiv şi Consiliului
Societăţii pentru anul 2019 şi direcţiile
prioritare pentru anul 2020;
2. Examinarea dării de seamă economicofinanciare pentru anul 2019;
3. Examinarea dării de seamă a Comisiei de
Cenzori a societăţii pentru anului 2019;

„CEPROSERVING” S.A.
anunţă cu privire la organizarea şi
desfăşurarea Adunării Generale
extraordinare a acţionarilor „CEPROSERVING” S.A. care se va desfăşura
cu prezenţa acţionarilor societăţii pe
data de 08 octombrie 2020 pe adresa:
str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 45,
bir. 211 cu începere de la orele 11.00
cu următoarea ordine de zi:
1. Examinarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii pentru I semestru 2020.
2. Cu privire la dizolvarea benevolă a Societăţii şi iniţierea procedurii de lichidare.
3. Cu privire la desemnarea Comisiei de
lichidare a Societăţii, aprobarea Regulamentului Comisiei de lichidare şi stabilirea
cuantumului remuneraţiei acesteia.
4. Cu privire la încetarea anticipată a împuternicirilor organelor de conducere a Societăţii.
5. Cu privire la aprobarea Planului şi măsurilor
corespunzătoare procedurii de lichidare.
Înregistrarea participanţilor la Adunare va fi
efectuată de către comisia de înregistrare în
ziua desfăşurării Adunării în intervalul de timp
10:00 – 11:00 pe adresa: mun. Chişinău, str.
Mitropolit Bănulescu Bodoni, 45, bir. 206.
Familiarizarea acţionarilor cu materialele
ce ţin de chestiunile ordinii de zi a Adunării
se poate efectua începând cu data de 28
septembrie 2020, orele 9:00 – 16:00 (în zilele
de lucru) pe adresa: str. Mitropolit Bănulescu
Bodoni, 45, bir. 211.
Informaţii suplimentare
la tel. 069941270 / 067563044.

Ordinea de zi:
1. Reorganizarea societăţii prin dezmembrare în formă de separare.
2. Aprobarea valorii de piaţă a patrimoniului
societăţii.
3. Aprobarea proiectului dezmembrării a
Societăţii prin separarea patrimoniului şi
transmiterea lui la societatea participantă
în reorganizare.
4. Aprobarea bilanţului de repartiţie şi a actului de transmitere.
5. Aprobarea modificărilor şi completărilor în
Statutul SA “Citro-Impex”. Micşorarea capitalului social.
6. Aprobarea modificărilor în actele de constituire a societăţii existente participante în
reorganizare.
7. Autentificarea procesului verbal.
Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele
la ordinea de zi de pe data de 21.09.2020 pe
adresa juridică a societăţii.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe
la adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi întocmită de către Societatea de
registru SA” Registu” la data de 16.09.2020.
Relaţii la telefon 0-69633125.

S.A. “AGRO-FORTUS”
Din iniţiativa acţionarului care deţine
mai mult de 25% din acţiunile cu drept
de vot ale societăţii, consiliul socieăţăţii
a decis convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor S.A.
“AGRO-FORTUS”, care va fi petrecută
cu prezenţa lor la data 30.09.2020 pe
adresa: or. Rîşcani, str. str. Independenţei 155, cu începere la ora 16 şi 10 min.
Înregistrarea participanţilor la adunare
de la ora 15 şi 30 min. şi pînă la ora 16.
Ordinea de zi a adunării:
1. Examinarea Raportului directorului privind
activitatea socieţăţii în anul 2019.
2. Examinarea dării de seamă financiare
(situaţiile financiare) a societăţii pentru
anul 2019.
3. Examinarea dării de seamă anuale a consiliului societăţii pentru anul 2019.
4. Examinarea dării de seamă a comisiei de
cenzori pentru anul 2019.
5. Repartizarea profitului net al societăţii pentru anul 2019 şi aprobarea normativelor de
repartizare a profitului net pe anul 2020.
6. Aprobarea direcţiilor prioritare de activitate
a societăţii pe anul 2020.
7. Examinarea unor tranzacţii.
8. Cu privire la reorganizarea societăţii prin
transformare în societate cu răspundere
limitată, aprobarea documentelor ce ţin
de reorganizare, desemnarea membrilor
organelor de conducere şi control a societăţii create în urma reorganizării.
9. Acordarea împuternicirilor.
Lista acţionarilor cu drept de participare la
adunare va fi întocmită la data de evidenţă
11.09.2020.
Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării acţionarii vor lua cunoştinţă în contabilitatea
“AGRO-FORTUS” S.A. situată pe adresa or.
Rîşcani, str. Independenţei 155 în oficiul “AVISNORD” S.A. în zilele lucrătoare, începînd cu
data 20.09.2020 de la ora 9 şi pînă la ora 15.
Pentru a participa la adunare acţionarii vor
prezenta la înregistrare buletinul de identitate,
iar reprezentanţii acestora, adăugător la aceasta, şi procura sau alte acte de împuternicire cu
drept de participare la adunare şi cu drept de
vot, întocmite în modul stabilit de legislaţie.

Обозреватель финансового рынка

Двуязычное издание Национальной комиссии по финансовому рынку

Председатель НКФР
Валериу Кицан удостоен
государственной награды
Ordinul Republicii
Немецкая компания ООО
Magnetec Components,
входящая в состав
немецкого концерна
Magnetec-Gesellschaft
für Magnettechnologie
mbH, открыла 4 сентября
производственный цех на
территории Свободной
экономической зоны
«Бельцы». Компания
специализируется
на производстве
индукционных катушек
для машиностроения,
возобновляемых источников
энергии, электротехники
и автомобилестроении.
Среди ее клиентов – такие
компании, как Siemens, Aptiv,
Bosch, а также предприятия
автопрома Tesla, Volkswagen,
Daimler и Ford.
В нынешней ситуации новость,
вероятно, прошла незамеченной.
Одно дело, когда иностранные инвесторы приходят, когда на рынке
царит спокойствие, другими словами, в условиях предсказуемости и уверенности в завтрашнем
дне, и совсем другое дело, когда,
как сейчас, преобладают плохие
новости, экономика задыхается
под тяжестью пандемии. Число зараженных и умерших от
COVID-19 растет, в экономике
отмечен спад, все больше людей
остаются без работы. СМИ заваливают нас плохими новостями.
Ясно, что положение трудное, что
мы столкнулись с чем-то ранее
неизвестным, что последствия
будут серьезными, и будущее
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Нацбанк намерен усилить
кредитование в целях
оживления экономики
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Цена 7 леев

Moldovagaz
перед лицом новых
вызовов и возможностей

Субъективно
о пандемии и экономике
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Курс валют
на 16.09.2020 г.
Валюта
USD
EUR
UAH
RON
RUB

Ставка
1
1
1
1
1

Курс
16.6267
19.7824
0.5929
4.0725
0.2216

Вниманию
акционерных
обществ!
Объявления и годовые
отчеты эмитентов принипока неопределено. Но, по моему
скромному мнению, рано еще делать выводы. Ведь и мнения эпидемиологов постоянно меняются.
То, что всем казалось истиной,
сегодня уже не имеет значения.
Прежние прогнозы сегодня уже
канули в прошлое.

Вниманию менеджеров
акционерных обществ!
Национальная комиссия по финансовому рынку
сообщает: в связи с внесением Законом №18/2020
изменений в Закон №1134/ 1997 об акционерных
обществах (вступают в силу с 1 января 2021 года)
о начале раунда вопросов-ответов на тему новых
правовых положений, касающихся корпоративной
деятельности акционерных обществ, которые в
целях лучшего восприятия и прозрачности будут
рассматриваться в рамках он-лайн заседаний
ежемесячно с сентября и до конца этого года.
Чтобы сосредоточить внимание на самых распространенных вопросах и неясностях в ходе применения корпоративного права, просим заинтересованных лиц отправлять вопросы
в письменном виде на электронный адрес: acorp@cnpf.md.
Для дополнительной информации свяжитесь с Управле
нием эмитентов при Департаменте рынка капитала по телефону: 022-859-471.
O точной дате и времени проведения он-лайн заседаний
будет объявлено дополнительно на официальном сайте www.cnpf.md, странице НКФР в Facebook и в газете
Capital Market.

Давайте дождемся окончания
эпидемии, и потом будем делать
выводы. Специалисты скажут,
что это было, ученые предоставят, если смогут, вакцину, а
правительства помогут предпринимателям и населению преодолеть проблемы, если они будут

соблюдать рекомендации экспертов по борьбе с распространением вируса.
Несмотря на происходящее,
можно сказать, все же, что стакан
скорее полон, чем пуст.

Продолжение на стр.2

Вниманию компаний –
субъектов публичного
интереса!
Оператор Официального ме-

маются по адресу:
ziarulcm@gmail.com
тел.: 022 22-12-87;
факс: 022 22-05-03

Подпишись!
Подпишись на газету Capital
Market в любом отделении
«Poşta Moldovei» страны или
у наших распространителей:
Moldpresa (022) 222221

ханизма накопления информа-

Press Inform-Curier (022) 237187

ции IP Capital Market сообщает,

“Ediţii Periodice” (022) 233740

что механизм накопления информации функционирует по
электронному адресу: http://
emitent-msi.market.md.
Телефоны для справок:
022 221287, 022 229445

Приглашаем
к сотрудничеству!
Периодическое издание «Capital
Market» приглашает к сотрудничеству рекламодателей, рекламные агентства и агентов.
Контактный
телефон – 022 22 9445,
email – gt@capital.market.md
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Председатель НКФР Валериу Кицан
удостоен государственной награды
Ordinul Republicii
Согласно президентскому указу от 27 августа 2020
года, награда присвоена «за особые заслуги перед
государством, долголетний плодотворный труд в
различных областях, высокие профессиональные
качества и активную общественную деятельность».

В ходе церемонии, организованной 11 сентября текущего
года в администрации президента республики, глава государства Игорь Додон вручил государственные награды группе
лиц, проявлявших ответственный подход и свой высокий профессионализм на трудовом поприще. В числе награжденных
самой высокой государственной наградой Ordinul Republicii
– председатель НКФР Валериу Кицан.
По формации (специальности) экономист в сфере публичных
финансов Валериу Кицан начал профессиональную карьеру
более четырех десятилетий назад, на протяжении которых он
прошел через все ступени иерархической лестницы, от специалиста в районном финансовом органе до министра финансов
(1994 – 1998 гг.). В. Кицан также занимал руководящие должности в банковской системе, реальном секторе экономики, в
сфере внешнего публичного аудита.
В 2017 году г-н Кицан возглавил госрегулятор по небанковскому надзору, особо сконцентрировав свою деятельность
на внедрении системы пруденциального надзора, основанной
на предотвращении рисков и перезагрузке секторов страхования и микрофинансирования.
Председатель НКФР Валериу Кицан является также кавалером орденов Gloria Muncii и Ordinul de Onoare.

Продолжение.
Начало на стр.1
Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в
Закон о государственном бюджете на 2020 год. Поправки привели
к уменьшению на 1,2 млрд леев
дефицита госбюджета, утвержденного Законом №131/2020, в
размере 15,9 млрд леев или 7,8%
от ВВП. Доходы госбюджета составят около 37,2 млрд леев, что
на 649,5 млн леев (или 1,7%)
меньше утвержденного объема.
Таким образом, сокращение доходов составляет 905,1 млн леев,
расходы госбюджета предлагается снизить примерно на 1,8 млрд
леев (или на 3,4%) по сравнению
с утвержденным объемом, до 53,2
млрд леев.
Это жестокая реальность. С
другой стороны, Государственная
налоговая служба сообщила, что
за восемь месяцев этого года поступления в госбюджет выросли
на 74,9 млн леев. Поступления в
бюджет социального страхования
увеличились на 433,5 млн леев.
И это в условиях того, что экономика еле дышит, часть компаний
(в частности в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса,
туризма) остановили работу на
время чрезвычайного положения,
а работников отправили в технический простой. Кризис, однако,
предоставил и новые возможности. Объемы доставки товаров
на дом резко увеличились, как и
продажи онлайн. Часть работников работает из дома, если это
позволяет характер их работы.
Те, кто вовремя сориентировался
и разработал четкую стратегию,
только выиграли, несмотря на то,
что получили 60-80% от запланированных доходов.
Инвестиции в недвижимость
снизились на 14,9% в первой половине года. Но если помнить, что
стакан все-таки полон, то отметим
– инвестиции в жилье выросли на
5,7%. Экономические агенты и население инвестировали в жилье
и дома больше, чем в 2019 году,
хотя известно, что во время кризиса лучше экономить деньги. Тем
более если ежемесячная зарплата выросла за первые три месяца
2020 года только на 2,8%, а квартальный рост составил 7,5%, то
есть это самый низкий уровень за
последние шесть лет.

Валериу Кицан
Председатель
НКФР

Субъективно
о пандемии и экономике

Цены на квартиры в Кишиневе
держатся четыре месяца на уровне около 506 евро за квадратный
метр, что на 5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Или другой пример: в июне
2020 года оборот в сфере розничной торговли (кроме автомобилей
и мотоциклов) вырос на 10,5% по
сравнению с предыдущим месяцем
и на 3,0% – по сравнению с июнем
2019 года. Оборот в сфере рыночных услуг населению в июне 2020
года вырос на 23,9% по сравнению
с предыдущим месяцем и снизился на 43,5% по сравнению с июнем
2019 года.
Сильно пострадал туризм. Но
впервые наши граждане массово
начали путешествовать по Молдове, открывать новые направления,
несмотря на немалые цены, и можно надеяться, что этот поток не иссякнет в будущем.
Перезапуск экономики вернет
все к нормальному положению дел.

Конечно, нельзя недооценивать
негативные последствия кризиса,
которому пока не видно конца.
По последней информации Национального бюро статистики, количество занятого населения составило во втором квартале 821,5
тыс. человек, что на 8,8% меньше,
чем за аналогичный период предыдущего года (901,1 тыс.). Уровень
занятости населения в возрасте 15
лет и выше составил 38,2%, снизившись по сравнению с предыдущим годом (41,4%).
По результатам опроса рабочей
силы, во втором квартале активное
населения Молдовы, включающее
занятых и безработных, составило
857,7 тыс. человек, снизившись на
9,0% по сравнению с II кварталом
2019 года.
Согласно статистике, во втором
квартале этого года каждый десятый человек в возрасте 15 лет и
выше (более 217 тыс.) отметил, что
пандемия отразилась на его отношениях с рынком труда.

Количество занятых лиц, сообщивших о негативных последствиях вируса для своей работы,
составило 200,6 тыс. или 24,4% от
общего количества занятого населения. Последствия выразились
в приостановлении/прекращении
деятельности, работе на удалении,
переходе на частичную занятость,
сокращении часов работы и так
далее.
Число лиц, которые не работали во втором квартале этого года
(но работали ранее), составило 163
тыс., что в восемь раз больше, по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Такова жестокая реальность, но
когда экономика начнет работать в
полную силу, все постепенно станет на свои места.
Положение сложное, но вечно
длиться оно не может. После черной полосы наступает белая, и становится легче, когда видишь свет в
конце туннеля.
Влад Берку

Решения
Административного
совета Национальной
комиссии по
финансовому рынку

В ходе очередного заседания
15 сентября Административный
совет Национальной комиссии
по финансовому рынку (НКФР)
принял решения в сфере
небанковского финансового
рынка, в частности:
I. Регулирование
Утвердил проект Постановления
НКФР о внесении изменений в Положение о публичных предложениях на приобретение (Постановление
НКФР №33/1/2015), направленный
на улучшение нормативной базы в
сфере процедур отзыва ценных бумаг, принадлежащих миноритарным
акционерам.
II. Авторизация
• Предварительно утвердил MOLD
AUDITING SRL и членов его команды
для проведения аудита финансовых
отчетов и аудита в надзорных целях
(об адекватности и внедрении внутренней политики и процедур страховщика в сфере предупреждения
и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020
год) в компании SA ACORD GRUP.
• Выдал предварительное согласие трастовой компании CF BV
FIDUCIAR INVEST SA на приобретение государственных ценных бумаг.
• Одобрил регистрацию в Реестре
страховых агентов и агентов банкашуранс физического лица Виорела
Трандафир.
• Разрешил государственную регистрацию ликвидации OCN BRAVOCREDIT SRL (утверждено решением единственного пайщика от
01.09.2020) и OCN TIMUR-CREDIT
SRL (утверждено на общем собрании пайщиков 01.07.2020).
• Разрешил запись в Реестре эмитентов ценных бумаг об исключении
ценных бумаг, выпущенных ранее
акционерными обществами:
– SILANS-ÎS, в количестве 540
простых именных акций, в результате реорганизации путем преобразования в ООО;
– ORIZONTUL, в количестве
565 000 простых именных акций,
в результате реорганизации путем
преобразования в ООО.
• Разрешил государственную регистрацию реорганизации путем
слияния (поглощения) OCN LOIALCREDIT SRL (поглощающее общество) с OCN JUST CREDIT SRL (поглощаемое общество).
• Разрешил реорганизацию SA
VATRA&Co путем дробления (выделения) с передачей части имущества SRL SIPOTUL CSI.
• Одобрил переоформление лицензии Страхового-перестрахового
брокера HERMINA SRL на право
посреднической деятельности в
сфере страхования/перестрахования, путем изменения юридического
адреса с мун. Кишинев, ул. Астронома Николае Донича, 18, на мун.
Кишинев, ул А. Щусева, 106/2.
• Одобрил переоформление лицензии Национальной центральной
ассоциации ссудо-сберегательных
ассоциаций на право осуществления
деятельности в качестве центральной
ССА, путем изменения юридического
адреса с MD-2005, мун. Кишинев,
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони,
57/1, оф. 201, на MD-2069, мун. Кишинев, ул. Иона Крянгэ, 10/5, с выдачей нового бланка лицензии.
III. Надзор
Отменил решение о прекращении
банковских операций на текущих и
депозитных счетах AEÎ TÎRNOVA,
введенное Распоряжением НКФР
№4/15-O от 03.02.2020.
Пресс-служба НКФР

Нацбанк намерен усилить
кредитование в целях
оживления экономики
Исполнительный комитет
Национального банка
Молдовы (НБМ) принял
решение снизить на 0,25
п. п. базисную ставку
рефинансирования до нового
исторического минимума –
2,75% годовых.

НБМ использует все
инструменты для контроля
над ценами
Нацбанк использует все имеющиеся инструменты денежной
политики, чтобы удержать инфляцию в пределах ±1,5 п. п. от среднесрочной цели 5%. Но для этой
цели требуются и другие стимулирующие меры, в том числе налогового, бюджетного и структурного
характера.
Такое решение НБМ принял на
основе последних данных, подтвердивших предположения и
вывод Отчета об инфляции №3 за
2020 год. Кроме того, на фоне усиления дезинфляционного давления, вероятно, в этом году инфляция выйдет за вариативный предел
±1,5 п. п. от среднесрочной цели
5%, и останется на этом уровне до
конца будущего года.
НБМ постоянно отслеживает
макроэкономическую ситуацию,
вызванную пандемией, и в нужное
время, без ущерба для своей фундаментальной цели – обеспечения
стабильности цен, примет необходимые меры для поддержания
достаточного уровня ликвидности
для лицензированных банков в
поддержку жизнеспособной и стабильной банковской системы.
Скромные показатели
экономики
«В начале 2020 года экономический рост был скромным, но он
превышал показатели конца прошлого года. При этом в раунде
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Телефон доверия

Телефон доверия был создан в целях более эффективного сотрудничества с гражданским обществом по предупреждению нарушений
и служебных злоупотреблений, уже допущенных или допускаемых сотрудниками Национальной комиссии по финансовому рынку, а также
профучастниками, работающими на рынке ценных бумаг, страхования,
микрокредитования и коллективных инвестиций.

Телефон доверия: (+373 22) 859-405.
E-mail: info@cnpf.md

Молдова должна получить
до конца сентября 50 млн евро
макрофинансовой помощи от ЕС
Первый транш новой макрофинансовой помощи ЕС в
сумме 50 млн евро из общего объема 100 млн евро Молдова
должна получить до конца сентября. Об этом заявил
премьер-министр Ион Кику на брифинге 14 сентября после
еженедельного заседания высшего руководства страны.

Решение НБМ носит стимулирующий характер и направлено на
достижение основной цели – удержания инфляции, а также поддержки кредитования внутреннего
спроса и национальной экономики
в целом.
Дезинфляция смягчает
инструменты денежной
политики
Такое решение НБМ принял в
условиях, когда динамика потребительских цен обусловлена дезинфляцией внутри страны и за ее
пределами. Это относится, с одной
стороны, к сохранению негативных последствий агрегированного
спроса, снижению регулируемых
тарифов на электроэнергию, подорожанию национальной валюты, а
с другой – к снижению международных цен на энергоносители и
продукты питания и сокращению
экономической деятельности в
мире.
Нацбанк понизил также на 0,25
п. п. процентные ставки по кредитам и депозитам overnight. В частности, НБМ уменьшил процентную ставку по кредитам overnight
с 5,5 до 5,25%, а по депозитам
overnight – с 0,5 до 0,25%.
Регулятор также увеличил до
30% норму обязательных резервов
в иностранной валюте. Решение
исполнительного совета НБМ будет действовать с 16 октября до 15
ноября и с 16 ноября до 15 декабря.
Решение о дальнейшей сбалансированности нормы обязательных
резервов направлено на улучшение финансового посредничества
в национальной валюте.
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прогнозов на апрель 2020 года он
оказался выше ожидаемого. Таким
образом, в первом квартале этого
года ВВП был на 0,9% больше, чем
за аналогичный период 2019 года.
В то же время сезонно скорректированная серия отражает увеличение ВВП на 0,5% по сравнению
с четвертым кварталом 2019 года.
Динамика ВВП была обусловлена
явным влиянием динамики инвестиций, которое было компенсировано отрицательным вкладом внутреннего потребления и чистого
экспорта. Отрицательная динамика
потребления домашних хозяйств
оказала дефляционное давление в
начале этого года, что нашло отражение в умеренных значениях
базовой инфляции», – сообщается
в Отчете об инфляции.
Ускорение инвестиционной составляющей отразилось на значительном росте строительного сектора. Остальные секторы экономики
показали более скромную динамику. Во втором квартале, в основном
в контексте мер по остановке распространения COVID-19 и его влияния на экономическую активность,
ВВП будет иметь отрицательную
динамику, что отражают большинство экономических показателей,
опубликованных за период с апреля по май 2020 года. Таким образом,
показатели промышленного производства, транспорта, внутренней и
внешней торговли во втором квартале резко снизились по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. В начале этого года основные
показатели по рабочей силе продолжили отрицательную динамику, наблюдавшуюся в предыдущем
году. Численность экономически
активного и занятого населения сократилась по сравнению с первым
кварталом 2019 года.
Самый глубокий спад
за последнее столетие
Во втором квартале 2020 года мировая экономика пережила самую
глубокую рецессию за последние
сто лет. В апреле мировая экономика практически остановилась из-за
карантина, вызванного COVID-19,
и только во второй половине мая
некоторые страны ослабили ограничения, наложенные пандемией,
а некоторые секторы экономики
возобновили работу. Больше всего
пострадал сектор услуг, в частности туризм, пассажирские авиаперевозки и другие сопутствующие

виды деятельности. Это побудило
Международный валютный фонд
(МВФ) еще больше снизить свой
прогноз развития мировой экономики в этом году, ожидая сокращения на 4,9% во всем мире, из
которых 8,0% в странах с развитой
экономикой и 3,0% – в эмергентных
экономиках. В 2021 году МВФ ожидает значительного экономического
роста, но недостаточного для достижения предпандемического уровня.
В настоящее время самой большой
проблемой для мировой экономики является создание вакцины от
COVID-19, которая поможет вернуться к нормальной жизни.
Одновременно, как страны, участвующие в соглашении ОПЕК+,
так и США и другие нефтедобывающие страны приняли решение
ограничить добычу нефти до июня
2020 года на 9,7 млн баррелей в
сутки, чтобы ликвидировать чрезмерный профицит вслед за резким
падением мирового спроса. Это
соглашение ОПЕК+ на очередном
июньском саммите продлил на ту
же квоту еще на месяц, а в августе
было решено ограничить добычу
нефти на 7,7 млн баррелей в день в
связи с постепенным восстановлением мирового спроса. Эти согласованные действия нефтедобывающих компаний позволили ценам
на нефть вырасти более чем на $40
за баррель.
Доллар обесценился,
евро подорожал
Американский доллар постепенно обесценился одновременно
с отменой в нескольких странах
запретов, связанных с пандемией,
продолжающимся числом случаев
заражения COVID-19 в США и неопределенностью в связи с президентскими выборами в Соединенных Штатах. Еще одним фактором,
нарушившим работу валютного
рынка, стала эскалация напряженности между США и Китаем.
Единая европейская валюта укрепилась после того, как Европейский
центральный банк на заседании
4 июня увеличил пакет программ
чрезвычайных закупок на случай
пандемии (PEPP) на 600 млрд евро,
до 1 350 млрд евро. В то же время
обсуждения в Европейской комиссии пакета чрезвычайных мер в
размере 750 млрд евро повысили
уверенность инвесторов в налоговой консолидации еврозоны.
Виктор Урсу

Он отметил, что это предусматривает Меморандум о взаимопонимании
с Евросоюзом по новой макрофинансовой помощи, который Парламент
ратифицировал на прошлой неделе. По словам главы Правительства,
выделение Молдове второго транша в рамках новой макрофинансовой
чрезвычайной помощи ЕС под названием OMNIBUS обусловлено выполнением шести важных условий по улучшению делового климата,
хорошего управления, борьбы с коррупцией, управления публичными
финансами, а также наличием действующей программы финансирования с Молдовой.
Как отметил Ион Кику, выделение Молдове средств в рамках новой
макрофинансовой помощи Евросоюза, а также другие важные вопросы сотрудничества между Молдовой и ЕС премьер-министр обсудит с
главой делегации Евросоюза в Молдове Петером Михалко.
Как сообщало ранее агентство InfoMarket, Соглашение о макрофинансовой помощи ЕС для Молдовы предусматривает предоставление нашей стране льготного кредита на сумму 100 млн евро, который будет выделен двумя равными частями в 2020- 2021 гг. Срок погашения кредита
составит 15 лет с таким же льготным периодом. Возврат кредита будет
произведен одним траншем. Процентная ставка по кредиту зависит от
стоимости, по которой Еврокомиссия будет занимать деньги на международном финансовом рынке. Проценты Молдова будет выплачивать
ежегодно.
InfoMarket

Вниманию акционеров “FinComBank” SA

Годовое Общее собрание акционеров от 16.06.2020 г.
приняло решение о выплате акционерам дивидендов в форме казначейских акций, и установило срок его исполнения 16 августа 2020 г.
Согласно положениям Закона о деятельности банков №202/2017, ст.
62, Банк обязан перед выплатой дивидендов в любой форме получить
предварительное разрешение Национального Банка Молдовы, связанное с собственными средствами.
Так как проект решения Общего собрания о выплате дивидендов в
форме акций был представлен одним из акционеров 15.06.2020 г., т. е.
за день до даты проведения годового Общего собрания акционеров,
Исполнительный орган Банка обратился за соответствующим разрешением в Национальный Банк уже после проведения Общего собрания
акционеров.
Письмом №09-01114/96/2332 от 02.09.2020 года Национальный Банк
Молдовы проинформировал Исполнительный орган Банка о продлении,
до 05 октября 2020 года, срока рассмотрения заявления о предоставлении “FinComBank” SA предварительного разрешения на выплату акционерам дивидендов в форме казначейских акций, в связи с комплексностью рассматриваемого случая.
Таким образом, Исполнительный орган “FinComBank” SA доводит до
Вашего сведения, что об исполнении решения Общего собрания акционеров от 16.06.2020 г. «о выплате акционерам дивидендов в форме казначейских акций», акционеры будут информированы, после получения
соответствующего разрешения от Национального Банка Молдовы.
Дополнительную информацию можете получить
по тел.: (022)269 809; (022)269 940.
Исполнительный орган Банка
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Программа ASEM – обучение
конкурентоспособных
специалистов в сфере Корпоративных
финансов и страхования
Непрерывное образование является необходимостью в
наши дни. Мы переживаем непростые времена, в мире
происходят резкие перемены, и это вынуждает нас быть
гибкими, адаптироваться к новым реалиям, для того чтобы
выжить в условиях неустойчивого рынка. Непрерывное
образование помогает совершенствовать и развивать
профессиональные навыки, приобретать дополнительные
знания, расширять спектр деятельности и функций в
зависимости от текущих потребностей в особых умениях.

Moldovagaz
перед лицом новых
вызовов и возможностей
2020-й – год перемен. Год новых вызовов и возможностей.
Таким его можно считать для Moldovagaz. Этот вывод
напрашивается после пресс-конференции председателя
совета директоров компании Вадима Чебана.
Помимо цифр, сами за себя говорят факты. Наверное, впервые в
истории компании в начале осени,
задолго до начала отопительного
сезона, был подписан новый договор с концерном «Газпром». Чебан
объявил, что Moldovagaz намерен
провести переговоры о новом сотрудничестве на три года и на более выгодных условиях.
Зачем нужен новый договор,
если старый уже продлен на 2021
год? Потому что это повысит уверенность в будущих поставках
газа. Если предложения Кишинева
примут, мы получим более выгодную цену.
«Мы продлили договор с «Газпромом». Формула цены осталась
прежней. Мы предлагаем, чтобы в
договоре был и компонент спот на
II и III кварталы, когда на рынке
спот цены находятся на более низком уровне. Думаю, очень скоро
мы получим конкретные результаты, и мы внедрим гибридную
формулу, учитывающую, помимо
классической формулы Netback, и
компонент спот», – заявил Вадим
Чебан.
Что дают нам цены спот? Глава
Moldovagaz привел такой пример.
Цена спот от ближайшего к Молдове хаба в Австрии снизилась в
первой половине года до 53 долларов за 1000 кубометров газа.
Сейчас Молдова импортирует газ
из России за 155 долларов/1000 кубометров.
Таким образом, для простых потребителей цена на газ снизится.
Вызовом, но в то же время и
новой возможностью для компании является выполнение обязательств, взятых перед Европейским союзом. Чебан сообщил, что
в соответствии с положениями
III энергопакета ЕС, в Молдове
появится независимый оператор
транспортировки
природного
газа. «Это необходимо для реализации новых рыночных правил
распределения природного газа в
Молдове, которые вступят в силу
в декабре 2020 года. Эта схема позволит оптимизировать расходы
и работать в условиях либерализованного рынка», – отметил
глава Moldovagaz. Обеспечение
операционной и юридической
независимости оператора транс-

портной системы природного газа
предусмотрено Третьим энергетическим пакетом Евросоюза,
который должен быть внедрен в
Молдове до 31 декабря текущего
года.
«В настоящее время идет активная реорганизация. Мы находимся в постоянном, конструктивном
контакте и ведем продуктивный
диалог с Национальным агентством регулирования в энергетике и секретариатом Энергосообщества. Надеемся, что до конца
этого года нам удастся выполнить
задачу создания независимого
оператора по транспортировке
природного газа «Молдоватрансгаз», согласно положениям третьего Энергопакета. Вместо 12
предприятий по распределению
природного газа, до конца этого
года планируется создать одно.
Это повысит эффективность деятельности и благоприятно скажется на потребителях. Перед
нами стоит важная цель – оптимизация операционных расходов
и повышение эффективности.
Также в планах создание корпоративного института, где будут
обучать кадры. В целом будет восемь предприятий, аффилированных Moldovagaz», – сказал Вадим
Чебан.
Это комплексный процесс, над
которым каждый день работает
администрация одного из крупнейших предприятий Молдовы.
«В декабре прошлого года мы
сообщили об инвестировании
в альтернативный маршрут поставок газа в Молдову. Работает
реверс газа. Мы подписали соглашение с украинским оператором.
Все соглашения по взаимоподключению отвечают европейским
правилам, внедрены стандартные
процедуры. Мы открыли доступ к
сети магистрального газопровода,
пересекающего Молдову, для 12
международных трейдеров», – отметил Чебан. По его словам, уже
поступили предложения о сотрудничестве от румынских поставщиков. Но, по словам Чебана, сейчас
выгоднее покупать газ у «Газпрома». Это диктует рынок.
По словам В. Чебана, газопровод
«Яссы-Унгены-Кишинев»
является альтернативой в сфере

обеспечения природным газом,
чтобы «не зависеть только от Востока».
В конце августа были завершены работы по строительству газопровода «Унгены-Кишинев». Как
сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры, газопровод протяженностью 120 км будет
обеспечивать
транспортировку
газа в объеме 1,5 млрд кубометров
в год, а после завершения в 2021
году инвестиций на территории
Румынии в строительство около 165 км газопровода на участке
Онешть-Герэешть-Лецкань и двух
компрессорных станций в Онешть
и Герэешть, его пропускная способность увеличится до 2,2 млрд
кубометров в год. Таким образом,
газопровод сможет обеспечить
около 75% среднего потребления в Молдове (включая приднестровский регион) или около 60%
среднего потребления в стране в
холодный период года (включая
Приднестровье).
Цель строительства газопровода «Унгены-Кишинев» – повысить
энергетическую
безопасность
страны за счет диверсификации
источников и направлений поставок природного газа Молдовы.
Важной задачей является расширение распределительной сети
компании. Расходы группы компаний Moldovagaz в 2020 году на эти
цели составили около 52 млн леев.
Moldovagaz провела в этом году
широкую кампанию газификации.
58 населенных пунктов из 30 районов были подключены к газу. По
словам Вадима Чебана, расходы
оптимизированы по всей производственной цепи (технологическое потребление, потери в сетях
и другое). Удалось сэкономить 188
млн леев.
Председатель Совета директоров Moldovagaz сказал, что средний тариф за тысячу кубометров
метанового газа составит 4 420
леев, из которых 71% связан с ценой покупки метана, а 26% – со
стоимостью транспортировки. В
то же время Чебан указал, что на
уровне конечного потребителя повышение тарифа не требовалось.
«В четвертом квартале 2020 года
цена тарифа на газ будет ниже, в
пределах 4020- 4100 леев за тысячу
кубометров. Это связано с тем, что
на региональном рынке достаточно запасов газа», – уточнил глава
Moldovagaz.
Влад Берку

Чтобы ответить на сегодняшние вызовы в сфере подготовки специалистов нового поколения, Академия экономических знаний Молдовы
(ASEM) предлагает программу мастерата (II цикла) «Корпоративные
финансы и страхование».
В рамках программы ведется квалифицированная подготовка в сфере
управления финансовыми ресурсами, управления кризисными ситуациями в субъектах и страховых компаниях. Программа вносит вклад в
формирование реформаторского управленческого подхода, направленного на достижение успеха.
Страховые компании (и крупные компании, и малые и средние предприятия) в силу природы своей деятельности и разнообразия осуществляемых операций подвержены множеству рисков, характерных для их
сферы деятельности. Это риски, связанные с начислением страховых
премий, с неверным учетом резервов, с угрозой банкротства, с непредсказуемыми изменениями частоты ущерба, с катастрофическим ущербом и так далее. Есть и общие риски – плохое управление кризисными
ситуациями и стратегиями развития, потрясения на финансовых рынках,
вызванные пандемией коронавируса. Уже отмечены неблагоприятные
последствия для национальной и мировой экономик.
Неопределенность и новые вызовы обязывают каждого специалиста
в области финансов предприятия и страхования постоянно учиться и
совершенствоваться, чтобы ответить на все вызовы.
В целях успешной реализации образовательной программы в ASEM
создана благоприятная учебная среда, качественная и продуктивная,
работающая на студента. Основными принципами образования здесь
являются:
• создание аутентичных условий образования, приближенных к деловой среде и отвечающих интересам человека, для достижения намеченных целей: пополнения знаний, формирования личных навыков и
умений, как социальных, так и профессиональных;
• сочетание теоретических аспектов с воспитанием навыков в сфере
реальной деятельности по управлению бизнесом;
• структурирование обучения на основе принципа «учись, действуя» и
развитие практической сноровки;
• освоение современной техники обучения, в том числе развитие креативности.
Кроме того, программа развивает такие необходимые навыки, как способность решать проблемы; дух инициативы и предпринимательства;
критическое и стратегическое мышление; способность учиться; креативность; общение и умение работать с информационными технологиями.
Преподаватели, занятые в программе обучения мастерантов в сфере
Корпоративных финансов и страхования, проходили стажировку в известных университетах Австрии, Франции, Нидерландов, Румынии и так
далее, где сотрудничали с коллегами в процессе улучшения университетских курсов обучения и их сближения с международными стандартами.

Парламент принял закон
о субсидировании страхования
сельскохозяйственных рисков
Парламент принял на прошлой неделе закон о
субсидировании страховых выплат в сельском
хозяйстве. Как передает «ИНФОТАГ», проект ставит
перед собой цель расширить доступ к страхованию для
сельхозпроизводителей путем субсидирования за счет
государства 70% выплат.
Закон «направлен на стимулирование доступа фермеров к страхованию, защиту их интересов, создание возможности обеспечения качества
урожая, расширение списка страховых рисков, которые подлежат субсидированию, стимулирование кредитования фермеров».
Предполагается возможность «уплаты страхового взноса двумя и более частями, что снизит финансовую нагрузку на сельхозпроизводителя», а также «исключение обязательства предоставлять выписку из реестра сельхозпроизводителей, выданную органами местного публичного
управления о наличии застрахованного имущества».
По мнению авторов, «простое выделение финансовых средств пострадавшим фермерам само по себе не является долгосрочным решением,
поскольку оно не мотивирует фермеров защищать свои активы, а в
бюджете не всегда есть финансовые источники, которые можно было
бы выделить в срочном порядке». Таким образом, страхование сельхозрисков «представляет собой жизнеспособный долгосрочный механизм,
который из-за высокой стоимости требует государственной поддержки в
виде субсидирования страховых выплат».

