
 
Anexa 

 
Informaţia privind rezultatele activităţii pe piaţa valorilor mobiliare de stat 

la situaţia din 30 septembrie 2012 
 

I n d i c a t o r i 

 
 

Unitatea  
2011 2012 

de 
măsură luna 

septembrie 
2011 

la situaţia 
din 
 30 

septembrie 
2011 

luna 
septembrie 

2012 

la situaţia 
din 
 30 

septembrie 
2012 

 Volumul VMS comercializat, total mil. lei 1407,4 11256,2 1234,7 11652,7 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 552,3 4616,0 540,0 5012,5 
- VMS convertite mil. lei 855,1 6640,2 694,7 6640,2 
- VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    

financiare 
mil. lei - - - - 

 Numărul licitaţiilor unităţi 6 48 5 48 
 Structura VMS comercializate pe piaţa 

primară, total %  100  100 

inclusiv pe tipuri VMS:      
- 91 zile %  36,3  33,8 
- 182 zile %  43,0  42,8 
- 364 zile %  18,1  20,1 
- 2 ani %  0,5  1,3 
- OS subscriere %  2,1  2,0 

 Ponderea VMS procurate de către investitori % 16,4 7,9 1,4 2,8 
 VMS în circulaţie, total mil. lei -5,9 5403,5 67,5 6049,9 

inclusiv:      
- VMS emise pe piaţa primară mil. lei -5,9 3190,1 90,8 3533,8 
- VMS convertite mil. lei - 2213,4 - 2213,4 

            - VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    
financiare 

mil. lei - - -23,3 302,7 

 Rata dobânzii la VMS realizate pe piaţa 
primară, total % 12,65 11,16 5,47 6,52 

inclusiv:      
- 91 zile % 11,21 10,15 4,92 5,72 
- 182 zile % 13,49 11,66 5,25 6,67 
- 364 zile % 13,48 11,97 6,72 7,45 
- 2 ani % 12,85 11,71 6,00 8,00 

 Cheltuieli pentru răscumpărarea VMS, total mil. lei 1413,3 11157,6 1167,2 11444,7 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 558,2 4517,4 449,2 4734,7 
- VMS convertite mil. lei 855,1 6640,2 694,7 6640,2 
- VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    

financiare 
mil. lei - - 23,3 69,9 

 Serviciul VMS, total mil. lei 54,8 344,1 29,8 392,6 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 33,4 195,8 21,63 267,0 
- VMS convertite mil. lei 21,4 148,3 8,14 125,6 
- VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    

financiare 
mil. lei - - 0,008 0,03 

 Datoria de stat internă mil. lei - 5403,5 - 6049,9 
 


