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Moldova Agroindbank

încurajează performanţele tinerilor
Grație proiectului social „Burse Suplimentare pentru Tineri”,
ediţia 2013, realizat de către
Centrul de Informaţii Universitare, cu susţinerea financiară
a BC „Moldova Agroindbank”
SA, 45 de tineri din familii
dezavantajate vor beneficia de
burse în valoare de până la 18
mii lei.
În rezultatul evaluării dosarelor depuse de tineri pentru
concurs, din cei 66 de studenți
care au participat, au fost selectaţi 45 de finalişti care vor beneficia de burse anuale în valoare
de până la 18 mii lei. În acest
sens, luni, 11 noiembrie, Centrul
de Informaţii Universitare a
anunţat finaliştii celei de-a patra
ediţii a proiectului social „Burse
Suplimentare pentru Tinerii
din Familii Dezavantajate”, cu
susţinerea financiară a BC „Moldova Agroindbank” SA, care este
partenerul proiectului din 2011.
Valoarea totală a suportului
acordat de „Moldova Agroindbank” în cele trei ediţii ale Programului a constituit 1,2 milioane de lei.
Serghei Cebotari, preşedintele Comitetului de Conducere
al BC „Moldova Agroindbank”
SA, afirmă că, prin intermediul acestui program „Moldova Agroindbank ” încurajează
performanţele studenţilor și
îi ajută să-şi pună în valoare
capacităţile. „Edificarea unei
societăţi bazate pe cunoaştere
este susţinut cu perseverenţă de
bancă, manifestându-se prin iniţierea şi sprijinirea numeroaselor
proiecte din domeniul social,
cultural, cel al educaţiei, care
au un impact major pentru ţară
şi pentru cetăţenii ei în parte”, a
declarat Serghei Cebotari.
Pot r i v it pre ş e d i ntelu i
MAIB, „investiţiile făcute de
bancă în dezvoltarea tinerilor
vor contribui nu doar la creşterea lor profesională, ci şi la
dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”.

Grupul ţintă al iniţiativei în
cauză sunt tinerii dezavantajaţi
în sensul accesului la serviciile
educaţionale de calitate, care
provin din familii cu venituri
modeste, din familii cu mulţi
copii, care sunt orfani sau se
af lă sub tutelă, şi/sau cu dizabilităţi atât din zonele urbane,
cât şi din cele rurale.
A ngela Muşet, directorul
Centrului de Informaţii Universitare, afirmă că este mulțumită că a putut fi continuat
acest proiect valoros pentru a
oferi suport studenţilor, împreună cu partenerul fidel – „Moldova Agroindbank ”. „Aceşti
t i ner i, î n ciuda cond iţ i i lor

sociale dificile, au dat dovadă
de performanţe academice şi
implicare activă în activităţi
extracurriculare, fapt ce demonstrează că merită să investim în tinerii de astăzi pentru a
beneficia de specialişti pregătiţi. Ne bucurăm că Moldova
Agroindbank a adus zâmbete
pe feţele celor 45 de finalişti ai
actualei ediţii a Programului”,

a precizat Angela Mușet.
Ion Vâ rla n este st udent
în anu l I I I la Un iversitatea
Tehnică din Moldova și unul
dintre fericiții care a beneficiat
de o bursă anuală de 18 mii lei.
„Această bursă a fost un mare
suport atât din punct de vedere
financiar, cât și moral. A venit
ziua în care am fost remunerat
pentr u toată munca depusă
pe parcursul anilor de studii.
Acest sprijin se convertește în
speranță, motivație și, nu în
ultimul rând, recunoștință. Vă
mulțumesc în numele meu și
al tuturor bursierilor”, a spus
entuziasmat Ion.
Olesea Răilean este o altă
câștigătoare a unei burse de
12 mii lei, studentă în anul III
la Universitatea de Stat din
Tiraspol. „Dacă nu ați fi existat, multe minți intelectuale și
talente s-ar fi oprit la început de
cale. Prin intermediul acestei
burse, ați adus raze de speranțe
și ne-ați susținut în devenirea
noastră. Sper că acest proiect
va avea o continuitate fructuoasă și pentru alți studenți”, a
remarcat Olesea.
Proiectul Burselor Suplimenta re este susţ inut şi de
către Ministerul Educaţiei şi
Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei din R M.
Î n nu mele M i n i ster u lu i
Educaţiei, viceministrul Loretta Handrabura, a înmânat
preşedintelui M AIB, Serghei
Cebotari, o diplomă specială,
în semn de apreciere a contribuţiei Moldova Agroindbank la
realizarea cu succes a programului, dar şi pentru implicarea
în dezvoltarea tinerei generaţii
din Republica Moldova.

De ce am ajuns să plătim comision la terminalele de plată

O

amenii sunt indignați pentru
că, de câteva luni, terminalele
de plată din țară au introdus
un comision de până la 4%
la suplinirea contului sau achitarea unor
servicii. Consumatorii se arată nedumeriți
și spun că vor să renunțe la această metodă
de plată. Totodată, deși reprezentanții
companiilor beneficiare spun că doar
operatorii terminalelor stabilesc care
e dobânda, administratorii acestora
menționează că sunt impuși, practic, de
companiile beneficiare să stabilească un
comision, deoarece unele dintre ele nu mai
vor să plătească pentru serviciile acordate.

DORIN GALBEN

„Terminalele noastre
sunt situate în centre comerciale, magazine alimentare, instituții de învățământ
- aproape oriunde. Uitați
adresele caselor pentru plata
serviciilor – cu siguranță veți
găsi un terminal amplasat
în apropiere de dvs.”, aces-

ta este un text prin care o
companie deținătoare de
terminale își promovează
produsul. În anunț nu se
menționează că aceste aparate percep vreun comision
pentru serviciile lor.

Cine stabilește
mărimea
comisionului și
în funcție de ce?
Pe data de 1 mai 2013,
Compania de telefonie mobilă „Moldcell” recomanda abonaților să-și încarce
conturile prin intermediul
cartelelor de reîncărcare.
Operatorul ar fi motivat
acest lucru prin efectuarea
lucrărilor tehnice la rețeaua
de terminale. Tot atunci,
Moldcell solicita administratorilor acestora să nu
perceapă taxă adițională în
mărime de 4% la suplinirea

merge să achite serviciile la
bancă, poștă sau pe internet.
În primăvara anului 2013,
compania de telefonie a
renunțat să mai achite comisionul pentru prestarea
serviciilor și ne-a spus că
putem solicita de la clienți
până la 4% dobândă pentru
o tranzacție, și noi asta am și
făcut”, subliniază sursa.

conturilor.
Ulterior, pe site-ul unei
companii deținătoare de
terminale a apărut un anunț
potrivit căruia: „În conformitate cu modificările condițiilor de primire a plaților
în favoarea operatorului
Moldcell, începând cu 15 mai
2013, la suplinirea contului
prin terminalele companiei
noastre se va percepe un
comision în mărime de 4%
din suma plății”.
În acest context, repre-

zentantul altei companii
deținătoare de terminale
povestește că dacă prestatorul de servicii este mare,
atunci el stabilește condițiile
sale. „Atunci când compania
plătește o sumă adecvată,
noi nu impunem clienților
niciun fel de comision. În
cazul când furnizorii nu achită suficient, noi trebuie să
stabilim o dobândă. Pentru
noi nu este avantajos să
luăm comision de la plătitori
pentru că ulterior aceștia vor

Clienții sunt
dezamăgiți și
frustrați
TIMPUL a realizat un sondaj în rândul persoanelor
care se folosesc de serviciile
terminalelor din capitală. Din
20 de intervievați, 18 s-au
arătat indignați de faptul că
aparatele percep comision
pentru unele servicii. Aceștia
spun că dacă administratorii
nu vor renunța la dobândă, ei
nu vor mai folosi terminalele

respective. Două persoane
nici n-au știut că aparatele
rețin comision și au spus că
această acțiune este nejustificată și este îndreptată
împotriva consumatorilor.
Expertul în economie
Corina Gaibu spune că efectuarea plăților prin intermediul terminalelor este doar o
opțiune, iar pe lângă aceasta
sunt multe altele. „Faptul
că plățile pot fi efectuate
prin terminale, chiar dacă
prevăd comision până la
4%, înseamnă că Moldcell
permite încasarea banilor.
Dacă serviciul acesta există la terminalele de plată,
înseamnă că este susținut
de către clienți. Acesta ar
dispărea dacă oamenii nu
s-ar folosi de el. Atunci când
furnizorul își face de cap, el
trebuie să fie pedepsit de
către client, iar dacă acesta
nu reacționează, înseamnă
că totul îl aranjează”, punctează expertul.

