
Informaţia privind rezultatele activităţii pe piaţa valorilor mobiliare de stat 
la situaţia din 31 martie 2012 

I n d i c a t o r i 
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de 
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2012 

 Volumul VMS comercializat, total mil. lei 1514,2 3763,3 1559,9 3927,1 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 659,1 1549,9 704,8 1713,7 
- VMS convertite mil. lei 855,1 2213,4 855,1 2213,4 

        - VMS emise pentru asigurarea 
stabilităţii    financiare mil. lei - - - - 

 Numărul licitaţiilor unităţi 6 16 6 16 
 Structura VMS comercializate pe piaţa 

primară, total %  100  100 

inclusiv pe tipuri VMS:      
- 91 zile %  35,6  33,8 
- 182 zile %  41,0  40,8 
- 364 zile %  16,6  19,7 
- 2 ani %  0,3  1,6 
- OS subscriere %  6,5  4,1 

 Ponderea VMS procurate de către 
investitori % 11,0 6,5 0,1 3,65 

 VMS în circulaţie, total mil. lei -58,4 5227,2 -11,4 5929,3 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei -58,4 3013,8 11,9 3366,6 
- VMS convertite mil. lei - 2213,4 - 2213,4 

        - VMS emise pentru asigurarea 
stabilităţii    financiare mil. lei - - -23,3 349,3 

 Rata dobânzii la VMS realizate pe piaţa 
primară, total % 11,59 10,30 5,87 7,99 

inclusiv:      
- 91 zile % 10,69 9,49 5,01 7,07 
- 182 zile % 12,07 10,66 6,21 8,35 
- 364 zile % 12,34 11,14 6,46 8,60 
- 2 ani % 11,90 9,71 8,27 10,44 

 Cheltuieli pentru răscumpărarea VMS, total mil. lei 1572,6 3841,0 1571,2 3839,7 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 717,5 1627,6 692,8 1603,0 
- VMS convertite mil. lei 855,1 2213,4 855,1 2213,4 

        - VMS emise pentru asigurarea 
stabilităţii    financiare mil. lei - - 23,3 23,3 

 Serviciul VMS, total mil. lei 42,6 100,3 66,7 156,9 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 27,4 61,0 43,7 96,1 
- VMS convertite mil. lei 15,2 39,3 23,0 60,8 

        - VMS emise pentru asigurarea 
stabilităţii    financiare mil. lei - - 0,009 0,009 

 Datoria de stat internă mil. lei - 5227,2 - 5929,3 
 
 


