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MANAGEMENT SUB ORICE
CRITICĂ LA ÎNTREPRINDERILE
CU CAPITAL DE STAT
Doar 54% dintre întreprinderile de stat şi 39%
societăţi pe acţiuni, cu capital de stat, au înregistrat profit în anul 2009.
Patrimoniul societăţilor pe acţiuni s-a decapitalizat cu 890 mil.lei lei în aceeaşi perioadă, iar
veniturile din vânzări ale companiilor publice
au înregistrat o scădere de 6,4 miliarde de lei.
Profitul net al acestora a înregistrat o scădere
de 475 mil.lei iar datoriile creditoare constituie
un mld. lei.
"Ceea ce se întîmplă în majoritatea întreprinderilor cu capital de stat nu este nici pe departe
o consecinţă a crizei economice. O analiză mai
dinamică a situaţiei arată că cea mai importantă problemă a patrimoniului statului este
lipsa unui management eficient şi o continuă
delapidare a acestuia, prin acţiuni neinspirate
sau uneori, chiar vădit ilegale", a subliniat vicepremierul Valeriu Lazăr. „Deetatizarea activelor
statului este iminentă, dar aceasta înseamnă,
în primul rând, menţinerea şi sporirea nivelului
de capitalizare a acestora", a declarat ministrul.
MOLDTELECOM TREBUIE
SĂ DEA SOCOTEALĂ
PENTRU INVESTIŢIILE FĂCUTE
Moldtelecom urmează să convingă guvernul
de eficacitatea investiţiilor operate în 2010 şi
transparenţa investiţiilor, a declarat ministrul
economiei, Valeriu Lazar, la şedința consiliului de administrare Moldtelecom, în cadrul
căreia managementul companiei a prezentat
raportul cu privire la investiţiile efectuate
anul trecut. În opinia ministrului, unele dintre
investițiile de ultimă oră ale companiei derivă
din faptul că aceasta a fost la un moment dat
obligată de către fosta conducere a tarii să
se lanseze în oferirea de noi tipuri de servicii
de telecomunicații, fără a se ține cont de de

Internet-Banking m@ib:
gestionează-ţi banii on-line!
Cont bancar în
ţara de şedere

MAIB – banca moldovenilor de pretutindeni
Pentru a beneficia de serviciile
bancare de la Moldova Agroindbank,
nu trebuie neapărat să vii la bancă.
Poţi s-o faci din orice colţ al lumii,
avînd computer conectat la Internet.
Serviciul Internet-Banking m@ib
de la Moldova Agroindbank, disponibil
24 din 24 de ore, oferă posibilitatea
efectuării operaţiunilor bancare la
distanţă, prin intermediul Internetului. Pentru a beneficia de acest serviciu
inedit, trebuie doar să te abonezi în
una din filialele Moldova Agroindbank
la Internet-Banking m@ib.
După ce obţii autorizarea pentru
Internet-banking, devii absolut liber ş
mobil în urmărirea şi gestionarea operaţiunilor de pe conturile tale deschise
în valută străină şi în lei la Moldova
Agroindbank. Navigarea pe site este

simplă şi intuitivă: pentru a realiza
operaţiunile nu trebuie decît să te laşi
condus de meniuri.
Astfel, avînd un cont curent la
Moldova Agroindbank, prin InternetBanking m@ib poţi transfera banii
chiar din ţara de şedere
 pe contul de depozit în valută
străină, unde banii vor fi în siguranţă
şi vor creşte;
 pe contul de card bancar pentru
ca copiii sau alţi membri ai familiei să
ridice banii în Moldova de pe cardul
suplimentar, cu posibilitatea stabilirii
unei limite pentru ridicarea numerarului;
 pe contul curent deschis în lei
de pe care poţi:
 achita studiile sau vacanţă pentru copii;

 achita serviciile comunale ale
prestatorilor din Moldova (gaz, electricitate, căldură, telefon, TV);
 depune la depozit „Multiopţional” în lei la o rată a dobînzii avantajoasă.
Alte servicii Internet-Banking m@ib:
 schimb valutar
 vizualizarea operaţiunilor şi
situaţia conturilor
 afişarea cursului oficial al Băncii
Naţionale a Moldovei şi cursului comercial al Moldova Agroindbank.
Abonează-te la Internet-Banking m@ib în orice filială Moldova
Agroindbank şi ai legătură permanentă cu banca, în orice ţară a lumii
te-ai afla!
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