
                             COMUNICAT  INFORMATIV 

     În cadrul ședinței din 31mai 2012 a Consiliului de administrație al Comisiei 

Naționale a Pieței Financiare au fost examinate rezultatele controlului planificat 

privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de 

Asigurări „GARANŢIE” S.A., fiind adoptată hotărîrea care prevede sancţionarea 

Companiei cu o amendă, ce se va transfera în bugetul de stat, prescrierea 

conducerii Companiei de Asigurări „GARANŢIE” S.A. de a  respecta 

necondiţionat prevederile actelor legislative şi normative, întreprinderea măsurilor 

privind înlăturarea încălcărilor reflectate în actul de control.   

      Urmare a examinării cererii prezentate , precum şi a actelor anexate la aceasta, 

Consiliul de administrație al CNPF a avizat  înregistrarea de stat a modificărilor 

şi completărilor operate în statutul Asociaţiei de Economii şi Împrumut 

„VĂRATIC-PLUS” cu sediul în satul Văratic, raionul Rîșcani. 

     Consiliul de administrație a decis să   înregistreze prospectul ofertei publice a 

valorilor mobiliare pe piaţa secundară de preluare obligatorie, anunţată de 

ofertantul Societatea cu răspundere limitată „Cito-Gaz-Service”, obiectul căreia îl 

constituie procurarea a 1 427 485 acţiuni ordinare nominative emise de Societatea 

pe acţiuni „Vast-Protect”, la preţul de 1,08 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 

30 de zile din data anunţării. 

     În rezultatul examinării cererii de reperfectare a licenţei depusă de către 

Societatea pe acţiuni “VALINVEST”, Consiliul de administrație al Comisiei 

Naționale a Pieței Financiare a hotărît să reperfecteze licenţa Societăţii pe 

acţiuni “VALINVEST” seria CNPF nr. 000568 eliberat la 10.02.2010 pentru 

dreptul de desfăşurare a activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de 

dealer ca activitate de bază cu activitate conexă de  brokeraj, de underwriting și de 

consulting investiţional, cu termen de valabilitate pînă la 10.02.2015, în rezultatul 

modificării adresei juridice din mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 55  în mun. 

Chişinău, str. Iablocikin Ghenadie, 5/1, cu eliberarea unui nou formular de licenţă. 

     Consiliul de administrație a aprobat reperfectarea licenţelor Întreprinderii 

Mixte Compania de Asigurări ,,GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. seria CNPF 

nr.000097, eliberată la 9 decembrie 2008 pentru dreptul de a desfăşura activitate în 

domeniul asigurări de viaţă şi seria CNPF nr.000668, eliberată la 30 august 2011 

pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurări generale, prin 

substituirea anexelor la licenţe cu includerea subdiviziunii separate noi a 

companiei, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 72/3. 



     De asemenea, a fost reperfectată  licenţa Companiei de Asigurări „EUROASIG 

GRUP” S.R.L. seria CNPF nr. 000667, eliberată la 19 august 2011 pentru dreptul 

de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale), prin 

substituirea anexei la licenţă cu includerea subdiviziunilor separate noi ale 

companiei în: mun. Chişinău, bd. Moscova, 16;  mun. Chişinău, str. Pietrăriei, 

19/1, nr.455, nr.456; mun. Bălți, str. Lăpușneanu, 6/6;  or. Briceni, str. Mihai 

Eminescu, 77 E;  or. Ștefan-Vodă, str. 31 August, 11. 

     Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a decis 

să expedieze proiectul Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind 

modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la marjele de solvabilitate şi 

coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin 

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21.01.2011 spre avizare 

autorităţilor şi instituţiilor interesate în condiţiile prevederilor legislaţiei în vigoare.  

     În cadrul ședinței Consiliul de administrație al CNPF a înregistrat în 

Registrul de stat al valorilor mobiliare valorile mobiliare conform dării de seamă 

privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale: 

-Societăţii pe acţiuni „DRUMURI-STRĂŞENI” în sumă de 963500 lei în număr de 

96350 acţiuni ordinare nominative cu VN-10 lei din contul aporturilor nebăneşti. 

Societatea are înregistrat un capital social în mărime de  8 469 990 lei, divizat în 

846 999 acţiuni ordinare nominative cu VN-10 lei. După majorare, capitalul social 

va constitui  9 433 490 lei, divizat în 943 349 acţiuni ordinare nominative de 

aceiaşi clasă cu VN 10-lei; 

 -Întreprinderii mixte „VISMOS” S.A. în sumă de 22153800 lei în număr de 

2215380 acţiuni ordinare nominative cu VN-10 lei din contul convertirii datoriilor 

creditoriale. Societatea are înregistrat un capital social în mărime de  29 104 540  

lei, divizat în 2 910 454 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu VN – 10 lei. 

După majorare, capitalul social va constitui – 51 258 340 lei, divizat în 5 125 834  

acţiuni ordinare nominative de clasa I cu VN – 10 lei. 

De asemenea, Consiliul de administrație a acceptat excluderea din Registrul de 

stat al valorilor mobiliare şi anularea valorilor mobiliare emise anterior de: 

- Societatea pe acţiuni „TORA” în număr de 197226 acţiuni ordinare nominative 

ca rezultat al lichidării; 

- Societatea pe acţiuni „DANUBIUS” în număr de 1765 acţiuni ordinare 

nominative ca rezultat al lichidării. 

 



  

 

 

 

   

 


