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Pe data de 7 iunie 
2016 a avut loc cere-
monia de înmânare a 
premiilor pentru con-
cursurile „Marca co-
mercială a anului” şi 
„Premiul pentru re-
a l iză r i în domeniu l 
calităţii”, anul 2015, 
organizate de Camera 
de Comerţ şi Industrie 
în parteneriat cu Agen-
ția de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală, 
în cadrul „Galei busi-
nessului moldovenesc”. 
Moldova Agroindbank 
a participat la cele două 
concursuri alături de 
alte mărci comerciale 
naţionale, unde s-a în-
vrednicit de două trofee 
importante.

În cadrul concursu-
lui „Marca comercială 
a anului”, BC „Moldo-
dova Agroindbank” SA a obţinut Premiul 
Mare – „Mercuriul de aur” şi o diplomă 
de onoare la nominalizarea „Marca consa-

crată”. Titlul înalt care 
a fost conferit pentru 
M A I B, la categor ia 
„Ser vicii f inanciare, 
editoriale, de consum şi 
vânzări cu amănuntul” 
reprezintă recunoaş-
terea majoră de care 
se bucură instituţia, 
f iind calificată drept 
cea mai cunoscută din 
ţară. „Mercuriul de aur” 
a fost conferit băncii, de 
asemenea pentru con-
tribuția sa substanţială 
în dezvoltarea econo-
miei naționale. 

Înalta distincţie a 
fost înmânată dlui Ser-
ghei Cebotari de către 
primul preşedinte al 
Republicii Moldova, 
Mircea Snegur. Prezen-
ţa sa a avut o semnifica-
ţie aparte, evenimentul 
fiind organizat în con-

textul aniversării a 25-a de la declararea 
independenţei Republicii Moldova.

MAIB - apreciată 
pentru calitate

               

                     
 

 

 

 

Serghei CEBOTARI, preşedinte MAIB: „Ajutăm tinerii să-şi valorifice dreptul 

fundamental la educaţie”  

 

Centrul de Informaţii Universitare şi BC „Moldova Agroindbank” SA au anunţat 

cei 50 de finalişti ai Programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia a III-a. 

Câştigătorii burselor au fost selectaţi de către Comisia Independentă de Experţi 

din totalul de  113 participanţi - studenţi la anul I şi II de studii, secţia zi, de la 

13 instituţii de învăţământ superior din ţară.  

  

Cei 50 de deţinători ai „Bursei pentru Viitorul Tău!” din actuala ediţie au 

beneficiat de burse a câte 5000 de lei, oferite de MAIB şi care au fost 

transferate pe cardurile bancare ale tinerilor câştigători. Beneficiarii burselor 

sunt studenţi cu o situație socială mai dificilă, dar cu performanţe academice 

bune*. Valoarea bursei acoperă cheltuielile ce ţin de efectuarea studiilor, 

inclusiv taxa de studii, cheltuielile legate de cazare, masă, procurarea 

rechizitelor de studii ş.a.  În acest mod „Moldova Agroindbank” doreşte să 

încurajeze studenţii talentaţi şi ambiţioşi în avansarea lor profesională şi să 

contribuie la crearea unor condiţii optime de studii şi de dezvoltare pentru toţi 

tinerii din ţară.     

 

Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” a fost lansat acum trei ani la iniţiativa 

preşedintelui Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA, 

Serghei CEBOTARI, complementând un alt program educaţional de nivel 

naţional al  MAIB - „Burse de Merit” care şi-a sărbătorit recent aniversarea de 

20 de ani.   

 

Serghei CEBOTARI, preşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova 

Agroindbank” SA: „Obiectivele Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” sunt 

asigurarea unui acces echitabil la studii universitare şi susţinerea materială în 

Programul 
campionatului 
EURO 2016 16-17
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Bacalaureat 2016 – fără examene 
pe Internet și amenzi de mii de lei 

GEORGETA 
CARASIUCENCO

Aproape o pătrime din 
candidații ce susțin exa-
menul de Bacalaureat sunt 
restanțieri din anii trecuți. 
Mai exact -  5242 de mii 
din 21 524 își încearcă 
norocul şi anul acesta. În 
săptămâna curentă, elevii 
au av ut de trecut peste 
proba de examen la limba 
de instruire şi cea străină.

Marți, 14 mii de candi-
dați au susținut examenul 
la limba şi literatura ro-
mână, circa 3000 la limba 
şi literatura rusă. Ca şi în 
anii precedenți, elevii au 
avut de îndurat condiții 
dure în timpul examenelor. 
Practica camerelor video 
şi detectoarelor de metal a 
fost păstrată şi aplicată în 
cele 102 centre de bacala-
ureat. De asemenea, cei ce 
vor fi surprinşi copiind sau 

cu obiecte interzise nu vor 
fi admişi la următoarele 
examene sau li se vor anu-
la notele le cele susținute 
anterior.

Directorul Agenției Nați-
onale pentru Curriculum şi 
Evaluare, Anatol Topală, a 
declarat că „subiectele unui 
examen al treptei gimnazia-
le au ajuns pe Internet. A fost 
documentată toată rețeaua 
aceea îngustă ce a fost creată 
pentru acest scop. Informa-
ția o vom trimite la Inspec-
toratul General de Poliție 
şi ei urmează să depisteze 
cine a făcut postările celea 
pe Internet. Se vor sancționa 
ulterior conform Codului 
Contravențional. La fel, se 
va proceda în continuare”, 
a spus Anatol Topală. 

Ministerul Educației a 
atenționat oamenii că vor 
primi amenzi de mii de lei 
dacă vor publica testele şi 
răspunsurile pe Internet. 
Pentru persoanele fizice 
amenda constituie 1.000 
– 3.000 de lei, iar pentru 
persoanele juridice amenda 
este de 5.000 – 8.000 de lei.

sance du français” (TCF) şi 
la limba engleză TOEFL şi 
atestă un nivel de competență 
lingvistică. Prin urmare, 461 
de absolvenți din 18 172 au 
luat nota zece din oficiu. De 
aceleaşi condiții beneficiază 
şi participanții la olimpiadele 
republicane care au obținut 
diplome de gradul 1,2 şi 3.

Restul candidaților le ră-
mâne să demonstreze că au 
acumulat suficiente cunoş-
tințe pe parcursul anilor de 
liceu. În acest sens, 10 630 
de absolvenți vor susține 
proba la limba engleză, 7 
128 la limba franceză, 238 
la germană, 84 la spaniolă, 
52 la limba italiană şi 40 la 
limba turcă. 

Testele nu i-au luat prin 
surprindere pe elevii care 
au participat la simulări 
de BAC. „Eu am fost cam 
lenoşică, nu prea m-am 
pregătit. Doar am repetat 
unele lucruri pe care le-
am considerat importante. 
Plus la toate acestea, mă 
simțeam pregătită pentru 
a scrie bine examenul sub 
supravegherea camerelor 
de filmat, că sunt absolven-
ta Liceului Academiei de 
Științe şi noi scriem toate 
testele în acest mod. Exa-
menul la limba şi literatura 
română a fost pentru mine 
de o dificultate mai mică 
decât testele pe care le-am 
rezolvat în liceu”, spune 
absolventa Irina Briceag.

Orarul sesiunii de Bacalaureat  
3 iunie (vineri) – Limba şi literatura română (pentru 

minorități)
7 iunie (marți) – Limba de instruire
10 iunie (vineri) – Limba străină
14 iunie (marți) – Matematica (real), Istoria românilor şi 

universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport)
17 iunie (vineri) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, 

chimie, biologie, matematică, istoria românilor şi 
universală, informatică)

21 iunie (marți) – Limba ucraineană/ bulgară/găgăuză 
(real, umanist)

Pentru mai multe detalii despre program, puteţi accesa 
pagina web www.odimm.md.

Micile afaceri din Republica 
Moldova au posibilitatea să se 
dezvolte datorită granturilor 
nerambursabile. Mai mult ca 
atât, pe lângă asistența financi-
ară, antreprenorii au parte de 

consultanță și instruiri. Astfel, fiecare cetățean, care 
se potrivește criteriilor acestor programe, își poate 
dezvolta afaceri noi sau susține pe acelea existente. 

Între 5.000 – 8.000 de 
lei vor plăti şi persoanele cu 
funcție de răspundere care 
vor admite astfel de fraude. 
Totodată, acestea riscă să 
fie private şi de dreptul de 
a deține anumite funcții 

sau de a desfăşura anumite 
activități pe un termen de la 
3 luni la un an.

Astfel, măsurile sporite 
de antifraudă au determinat 
ca de la examenul la limba 
de instruire să fie eliminați 

doi elevi pentru tentativa de 
copiat. Ei au avut asupra lor 
telefon mobil şi căşti. 

Subiectele de la primul 
examen nu au ajuns pe In-
ternet, totuşi, unii absol-
venți au încercat să „cerşeas-
că” răspunsurile pe rețelele 
de socializare. „Dacă aveți 
ceva, să postați, vă rog. Ne 
ajutăm unul pe altul… ru-
gați să şoptească ceva”, este 
mesajul disperat al unei fete 
chiar în timpul desfăşurării 
examenelor pe o rețea de 
socializare. 

Nota 10 din oficiu 
pentru performanțe

Unii elevi nu se stresează 
pentru examenul de vineri 
la limba străină, căci sunt 
scutiți. Ei sunt candidații ce 
dețin certificatele la limba 
franceză „Test de connais-

În cadrul celui de-al doilea concurs 
„Realizări în domeniul calităţii”, MAIB 
a fost decorată cu Premiul mare - „Zeiţa 
Calităţii”, care a fost acordat băncii în 
premieră. Această importantă distincţie 
a reconfirmat eficienţa metodelor de 
management al calităţii din cadrul băn-
cii şi totodată, rezultatele semnificative 
obţinute de către MAIB la capitolul ca-
litatea produselor şi serviciilor. Premiul 
a fost acordat pentru politica şi strategia 
aplicată de către bancă în domeniul 
managementului calităţii.

Serghei Cebotari, președintele 
Comitetului de Conducere al BC Mol-
dova Agroindbank a menţionat: „Obţi-

nerea de către MAIB a premiilor pentru 
recunoaştere şi în domeniul calităţii sunt 
o dovadă veridică a locului care îl ocupă 
banca în sistemul bancar din ţară. Pe 
parcursul a 25 de ani de activitate, Mol-
dova Agroindbank a plasat pe prim-plan  
clientul, stabilirea relaţiilor durabile de 
parteneriat, calitatea produselor şi ser-
viciilor prestate. Rezulatatele obţinute 
se datorează şi angajaţilor băncii, care 
sunt implicaţi nemijlocit la transpunerea 
în viaţă a sistemului de management al 
calităţii de zi cu zi”. 

Moldova Agroindbank deţine certifi-
catul de acreditare ISO/CEI 27001:2013, 
singurul standard din lume care confirmă 
calitatea sistemului de management al 
securității informației şi asigurarea de-

servirii la cel mai înalt nivel a clienților 
şi partenerilor.

BC „Moldova Agroindbank” SA a fost 
creată pe 8 mai 1991. MAIB este o bancă 
universală, deservind atât sectorul public, 
cât şi cel privat. Cu o cotă de piaţă de apro-
ximativ 30% la active, credite şi depozite, 
MAIB este liderul pieţei bancare din R. 
Moldova. Acest statut este recunoscut 
de astfel de publicaţii internaţionale cu 
renume precum „Euromoney”, „Global 
Finance”, „Finance Central Europe”, 
„World Finance”, „The Banker”, care mai 
mulţi ani la rând au acordat MAIB titlul 
de „Banca Anului”. În 2016 MAIB a fost 
recunoscută drept „Cea mai bună bancă” 
de către influenta publicaţie internaţiona-
lă Global Finance.

MAIB - apreciată pentru calitate
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