
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

Pentru  modificarea Hotărârii  Guvernului nr.453/2010 

 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare 

 a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 29 lit. b) și art. 34 alin. (3) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂȘTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 453/2010 cu privire la modul de stabilire a

prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 91-93, art. 528), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în denumirea și în punctul 1 al hotărârii, după cuvântul „acțiunilor” se

introduc cuvintele „și a părților sociale”; 

2) în Regulament:

a) denumirea se completează cu cuvintele „și a părților sociale”;

b) punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Prezentul Regulament stabilește modalitatea de determinare a prețului 

inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării (în continuare 

– acțiuni) prin intermediul pieței reglementate, al concursurilor comerciale și

investiționale, precum și a părților sociale supuse privatizării prin intermediul 

concursurilor comerciale și investiționale și la licitații «cu strigare»”;  

c) denumirea capitolului II se completează cu cuvintele „și a părților

sociale”; 

lex:LPLP20080710179


2 

d) la punctul 3, textul „se stabilește de către Comisie, dar nu” se substituie

cu cuvintele „nu poate fi”; 

e) se completează cu  punctele 31 și 32 cu următorul cuprins:

„31. Pentru acțiunile al căror preț inițial nu poate fi determinat conform 

prevederilor pct. 3 din prezentul Regulament și în cazul în care statul/unitatea 

administrativ-teritorială/unitatea teritorială autonomă Găgăuzia deține o cotă de 

cel puțin 33,3% din acțiunile cu drept de vot ale societății pe acțiuni, prețul inițial 

de expunere spre vânzare a acțiunilor este egal cu cel puțin valoarea acțiunilor 

rezultată dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu Standardele internaționale 

de evaluare de către un evaluator independent, calificat în evaluarea acțiunilor și 

înregistrat în registrul persoanelor autorizate, ținut de către Comisia Națională a 

Pieței Financiare.  

32. În cazul în care, timp de 12 luni de la data ultimei evaluări, acțiunile nu

au fost vândute prin una dintre modalitățile prevăzute în art. 24 alin. (1) din Legea 

nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, vânzătorul 

va dispune reevaluarea acțiunilor în conformitate cu prevederile pct. 31 din 

prezentul Regulament, cu expunerea acestora la vânzare în termenele stabilite în 

actele normative respective.”; 

f) punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Pentru acțiunile al căror preț inițial nu poate fi determinat conform 

prevederilor pct. 3 din prezentul Regulament și în cazul în care statul/unitatea 

administrativ-teritorială/unitatea teritorială autonomă Găgăuzia deține o cotă mai 

mică de 33,3%, prețul inițial de vânzare a unei acțiuni este egal cel puțin cu prețul 

P1, determinat prin următoarea formulă: 

𝑷𝟏 =
𝑽𝒄𝒑

𝑵𝒕𝒂
, 

în care: 

Vcp – valoarea capitalului propriu al societății pe acțiuni, conform ultimelor 

situații financiare anuale întocmite înainte de expunerea spre vânzare a acțiunilor 

proprietate publică (în continuare – situații financiare), diminuat cu valoarea 

contabilă a bunurilor proprietate publică transmise acesteia în administrare 

economică; 

Nta – numărul total de acțiuni ordinare nominative plasate ale societății și 

aflate în circulație. 

Prețul P1 pentru acțiunile societăților pe acțiuni care nu activează se 

determină în baza datelor din ultimele situații financiare prezentate de societatea 

pe acțiuni la Biroul Național de Statistică.”; 

g) punctul 5 se abrogă;

h) punctul 7 va avea următorul cuprins:



3 

nu au fost vândute prin una dintre modalitățile prevăzute în art. 24 alin. (2) din 

Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, 

vânzătorul va dispune reevaluarea acestora în conformitate cu prevederile pct. 91 

din prezentul Regulament, cu expunerea la vânzare în termenele stabilite în actele 

normative respective 

„7. După expunerea de cel puțin două ori spre vânzare a acțiunilor la prețul 

inițial, stabilit în conformitate cu prevederile pct. 4 din prezentul Regulament, în 

cazul în care în perioada indicată în comunicatele informative nu au fost solicitate 

mai mult de 5 la sută din acțiunile expuse, Comisia este în drept să stabilească un 

alt preț inițial de vânzare a unei acțiuni, dar nu mai mic decât prețul P2, determinat 

în baza situațiilor financiare, cu aplicarea formulei: 

P2 = P1 × C1 × C2 × C3, 

în care: 

C1 – coeficientul nivelului de cerere la ultima expunere spre vânzare a 

acțiunilor, calculat după formula: 

C1 = 1 – (1 – valoarea acțiunilor solicitate/ 

valoarea acțiunilor expuse) × 0,6; 

 C2 – coeficientul nivelului de rentabilitate comercială (valoarea optimă 

variază în intervalul [0,4-1]), calculat după formula:  

C2 = 1 – {(20 – Rc)} × 0,01, 

în care: 

Rc – rata rentabilității comerciale (în %), care se determină în baza datelor 

din Situația de profit și pierdere, anexa nr.2 la situațiile financiare ale societății pe 

acțiuni, ca raport dintre profitul brut (pierdere brută) (cod.rd.030) și costul 

vânzărilor (cod.rd.020) înmulțit la 100; 

C3 – coeficientul lichidității intermediare (valoarea optimă variază în 

intervalul [0,2-1]), calculat în baza datelor din Bilanț, anexa nr.1 la situațiile 

financiare, ca raport dintre suma creanțelor curente, a numerarului, a investițiilor 

financiare curente și datoriile curente.”; 

i) la punctul 9, după cuvântul „anexa” se introduce textul „nr.1”;

j) se completează cu punctele 91-97 cu următorul cuprins:

„91. Pentru părțile sociale, în cazul în care statul/unitatea administrativ-

teritorială/unitatea teritorială autonomă Găgăuzia deține o cotă de cel puțin 25% 

din capitalul social al societății cu răspundere limitată, prețul inițial de expunere 

spre vânzare a părții sociale este egal cu cel puțin valoarea rezultată dintr-o 

expertiză efectuată în conformitate cu Standardele internaționale de evaluare de 

către un evaluator independent.  

92. În cazul în care, timp de 12 luni de la data ultimei evaluări, părțile sociale
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93. Pentru părțile sociale, în cazul în care statul/unitatea administrativ-

teritorială/unitatea teritorială autonomă Găgăuzia deține o cotă mai mică de 25% 

din capitalul social al societății cu răspundere limitată și pentru societățile cu 

răspundere limitată care nu activează, prețul inițial de expunere spre vânzare a 

părții sociale este egal cel puțin cu prețul Pps determinat prin următoarea formulă: 

𝑷𝒑𝒔 = 𝑽𝒄𝒑 ∙
𝑷𝒔

𝟏𝟎𝟎,

în care: 

Vcp – valoarea capitalului propriu al societății cu răspundere limitată, 

conform ultimelor situații financiare anuale întocmite înainte de expunerea spre 

vânzare a părții sociale, diminuat cu valoarea contabilă a bunurilor proprietate 

publică transmise acesteia în administrare economică; 

Ps – partea socială din capitalul social al societății cu răspundere limitată 

expusă la vânzare, exprimată în % și rotunjită până la sutimi. 

Prețul Pps  pentru părțile sociale ale societăților cu răspundere limitată care 

nu activează se determină în baza datelor din ultimele situații financiare prezentate 

de către societatea cu răspundere limitată la Biroul Național de Statistică. 

94. În cazul în care valoarea capitalului propriu al societății cu răspundere

limitată, conform ultimelor situații financiare anuale întocmite înainte de 

expunerea spre vânzare a părții sociale este negativă, prețul inițial de vânzare a 

părții sociale se stabilește de către Comisie în funcție de mărimea părții sociale 

proprietate publică în această societate, de conjunctura pieței, genurile de activitate 

ale întreprinderii, posibilitatea de revitalizare sau reprofilare a acesteia etc.  

95. După expunerea de cel puțin două ori spre vânzare a părții sociale,

stabilit în conformitate cu prevederile pct. 93 din prezentul Regulament, Comisia 

este în drept să stabilească un alt preț inițial de vânzare a părții sociale, dar nu mai 

mic decât prețul Pps1, determinat în baza situațiilor financiare, cu aplicarea 

formulei: 

Pps1 = Pps × C1 × C2, 

în care: 

C1 – coeficientul nivelului de rentabilitate comercială (valoarea optimă 

variază în intervalul [0,4-1]), calculat după formula:  

C1 = 1 – {(20 – Rc)} × 0,01, 

în care: 

Rc – rata rentabilității comerciale (în %), care se determină în baza datelor 

din Situația de profit și pierdere, anexa nr. 2 la situațiile financiare ale societății cu 

răspundere limitată, ca raport dintre profitul brut (pierdere brută) și costul 

vânzărilor înmulțit la 100; 
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  C2 – coeficientul lichidității intermediare (valoarea optimă variază în 

intervalul [0,2-1]), calculat în baza datelor din Bilanț, anexa nr.1 la situațiile 

financiare, ca raport dintre suma creanțelor curente, a numerarului, investițiilor 

financiare curente și datoriile curente.  

96. După expunerea de cel puțin trei ori spre vânzare a părții sociale,

conform pct. 95 din prezentul Regulament, Comisia este în drept să stabilească un 

alt preț inițial de vânzare, dar nu mai mic decât prețul Pps2, calculat în baza 

prețului Pps1, utilizând aceiași coeficienți C1 și C2, determinați conform 

prevederilor pct. 95 din prezentul Regulament, cu aplicarea formulei: 

Pps
2 = Pps

1 × C1 × C2. 

97. Calculul prețului de vânzare a părților sociale, conform modelului

specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament, va fi inclus în dosarul bunului 

supus privatizări.”; 

k) la punctul 11, după cuvântul „acțiunilor” se introduc cuvintele „și a

părților sociale”; 

3) se completează cu anexa nr.2 cu următorul cuprins:

„Anexă  nr.2 

la Regulamentul cu privire la modul de stabilire a 

prețului inițial de vânzare a acțiunilor și a părților 

sociale proprietate publică supuse privatizării 

Calculul prețului de vânzare a părților sociale proprietate publică 

în societatea cu răspundere limitată  __________________________ 

conform situației la ianuarie 20 ____ 

Nr. 

crt. 

Denumire indici Unitatea 

de 

măsură 

Mărimea 

indicelui 

1. Valoarea capitalului propriu lei 

2. Valoarea bunurilor transmise în administrare  economică lei 

3. Valoarea capitalului propriu fără valoarea bunurilor transmise în 

administrare economică (Vcp) 

lei 

4. Valoarea capitalului social (Vcs) lei 

5. Partea socială în capitalul social (Ps) % 

6. Prețul părții sociale  Pps  ( Pps=Vcp*Ps/100) lei 

7. Prețul Pps1
 al părții sociale (Pps1 = Pps × C1 × C2) lei 

8. C1 – coeficientul nivelului de rentabilitate comercială 

C2 – coeficientul lichidității intermediare 

9. Prețul Pps
2  al părții sociale (Pps

2 = Pps
1 × C1 × C2) lei 

Executant   _______________________ 
(numele, prenumele) 

___  _____________ 20 ____ 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI 
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la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea hotărîri  Guvernului nr.543/2010 cu privire 

la modul de stabilire a preţului iniţial de vînzare a acţiunilor proprietate publică supuse privatizării 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Conform concluziilor expuse în Raportul auditului conformității de vînzare-cumpărare a 

acțiunilor statului deținute în SA ”Tutun-CTC”, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi 

nr.71/2019, […cadrul normativ privind procedurile de vânzare a pachetului de acțiuni ale statului 

prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei și concurs comercial nu prevede expres 

mecanismul de stabilire a prețului inițial de vânzare a valorilor mobiliare ale statului în cazul 

aplicării consecutive a diferitor proceduri].  

În context, menționăm că în conformitate cu art.29 lit.b) din Legea nr.121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice, în cadrul pregătirii bunului de privatizare, se pune 

în sarcina autorităților administrației publice centrale/locale organizarea inventarierii și evaluării 

patrimoniului supus privatizării. Concomitent, potrivit art.5 din Legea nr.989/2002 cu privire la 

activitatea de evaluare, […în cazul privatizării, evaluarea bunurilor este obligatorie]. 

Astfel, Curtea de Conturi recomandă perfecționarea cadrului normativ privind modul de 

stabilire a prețului inițial de vînzare a pachetelor de acțiuni ale statului supuse privatizării prin 

licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei, prin concurs comercial și alte modalități stabilite. 

Prin urmare, în temeiul prevederilor cadrului normativ existent, a fost elaborat prezentul 

proiect al hotărîrii de Guvern. 

De asemenea, reieșind din stipulările art.24 alin.(2) din Legea nr.121/2007, precum și avînd 

în vedere faptul că actualmente în administrarea statului sunt înregistrate agenți economici cu statut 

de societatea cu răspundere limitată se propune completarea Hotărîrii Guvernului nr.453/2010 cu 

prevederi ce țin de stabilirea prețului inițial de vînzare a cotelor sociale ale statului din capitalul 

social al acestor entități. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii 

Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul hotărîrii de Guvern stabilește obligativitatea determinării prețului inițial de 

expunere spre vînzare a acţiunilor proprietate publică, în cazul în care cota statului în capitalul 

social al societății depăşeşte 33,3%, în baza expertizei efectuate de către un evaluator independent 

în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare, iar în cazul în care cota statului este mai 

mică de 33,3 la sută preţul iniţial de vînzare a acţiunilor urmează a fi stabilit de către Comisia 

instituită de Guvern sau autorităţile abilitate cu atribuţii de privatizare, în modul prevăzut de 

legislaţie.  

De asemenea, în scopul expunerii mai clare se propune expunerea pct.4 din Hotărîrea 

Guvernului nr.453/2010 în redacția nouă. 

Totodată, se propune completarea textului Hotărîrii de Guvern nr.453/2010 cu prevederea 

conform căreia se stabilește că termen de valabilitate a prețului de piața stabilit în raport de evaluare 

nu poate fi mai mare decît 6 luni din data întocmirii acestuia. 

Concomitent, se propune completarea actului normativ existent cu prevederi ce țin de 

stabilirea prețului inițial de vînzare a cotelor sociale deținute de stat în societățile cu răspundere 

limitată. 

În punctul 2 al proiectului se propune ca prezenta hotărîre să între în vigoare din data 

publicării în Monitorul Oficial, reieșind din recomandările Curții de Conturi, precum și faptul că s-

a reluat procesul de expunere la vînzare a bunurilor proprietate de stat. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Realizarea proiectului nu implică mijloace financiare 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

               Notă informativă
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Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern, proiectul hotărîrii de Guvern și 

nota informativă au fost publicate pentru consultări publice pe pagina web oficială a Ministerului 

Economiei și Infrastructurii www.mei.gov.md. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție. Riscuri de corupție nu au fost stabilite 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice. Obiecțiile înaintate au fost acceptate 

11. Constatările altor expertize 

Nu este necesar 

 Secretar de Sat   Mihail LUPAȘCU 

http://www.mei.gov.md/



