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CALENDAR

OMUL SĂPTĂMÂNII

19 octombrie

Valeriu Jereghi (1948), regizor şi
scenarist
Ion Enachi (1949), compozitor

Iurie Leancă,

Viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al RM

20 octombrie

Studii: Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moscova (1986)

Valentina Sturza (1929),
preşedinta Asociaţiei foştilor deportaţi
şi deţinuţi politici din R. Moldova
Dumitru Matcovschi (1939),
poet, prozator, dramaturg şi
publicist
Maria Sagaidac (1942),
matematician, profesor universitar
şi actriţă de cinema

S-a născut la 20 octombrie 1963, în oraşul Cimişlia. Căsătorit,
are doi copii. Din 1986 până în 1993 lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar în perioada mai-octombrie 1989
a activat în calitate de secretar II la Ambasada Uniunii Sovietice
din București, România. Începând cu 1993, este ministru-consilier al Ambasadei RM în Statele Unite ale Americii, iar din 1998
- ambasador cu misiuni speciale pentru integrarea europeană.
Iurie Leancă a fost viceministru al Afacerilor Externe în perioada 1998-1999 și prim-viceministru al Afacerilor Externe până în
2001.
În perioada 2001-2005, Leancă este vicepreşedinte al Companiei ASCOM, funcţie pe care a mai deţinut-o și în perioada
2007-2009, iar în 2005-2007 este consilier superior al Înaltului
Comisar OSCE pentru minorităţi naţionale. Tot din 2005 până
în 2009 este vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Politică Externă.
La 5 aprilie şi 29 iulie 2009 a fost ales deputat al Parlamentului RM de legislatura a XVIII-a. Prin decretul preşedintelui
interimar al RM, la 25 septembrie 2009 este numit în funcţia de
viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe şi Integrării
Europene.
TIMPUL îi dorește multă sănătate și noi succese în activitate.
La mulți ani, domnule ministru!

Moldova Agroindbank invită moldovenii
de pretutindeni să marcheze împreună
Ziua Internaţională a Economisirii
Fiecare familie din Republica
Moldova are o rudă, fie mai
apropiată, fie mai îndepărtată,
sau o cunoştinţă, care este plecată la muncă peste hotarele ţării.
Susţinerea plenară a acestora are
încă obiective social-economice
neatinse - fapt confirmat şi de
recentul Congres al diasporei
moldoveneşti.
Pentru că împărtăşeşte doleanţele concetăţenilor noştri
oriunde s-ar afla, Moldova Agroindbank a lansat acum doi ani
Programul „MAIB - banca moldovenilor de pretutindeni”. Unul
din obiectivele acestuia este
sprijinul migranţilor moldoveni
şi familiilor acestora în gestionarea eficientă a banilor acumulaţi
peste hotare. Iar pentru că depozitele bancare reprezintă cea mai

rezonabilă şi confortabilă soluţie
de a economisi şi înmulţi banii,
oferindu-le totodată protecţie
fizică şi antiinflaţionistă, banca
a elaborat un depozit special
anume pentru cei plecaţi peste
hotare - Depozitul de Economii
pentru lucrătorii migranţi.
Alăturându-se mediului bancar care anual marchează pe
31 octombrie Ziua Internaţională a Economisirii, Moldova
Agroindbank profită de această
ocazie pentru a sensibiliza o
dată în plus lucrătorii migranţi
despre avantajele depozitelor
de la MAIB, de care aceştia pot
beneficia oricând:
Siguranţa păstrării banilor în
una din cele mai stabile instituţii
financiar-bancare din Moldova,
deoarece, potrivit mai multor

sondaje şi ratinguri naţionale şi
internaţionale, Moldova Agroindbank se bucură de cel mai
înalt grad de încredere şi deţine
poziţia de lider al eficienţei bancare din ţară.
Oferta specială, adaptată la
necesităţile individuale ale lucrătorilor migranţi: posibilitatea
deschiderii unui cont de depozit
în baza procurii; depuneri suplimentare prin virament, inclusiv de peste hotare; calcularea
dobânzii din data depunerii;
ridicarea dobânzii într-un cont
curent sau în contul de card;
posibilitatea retragerii banilor de
pe contul de depozit deja după
6 luni de la deschidere; pentru
deschiderea, administrarea sau
închiderea contului nu se percepe niciun comision.

Ratele de dobândă la depozitele în valută străină la Moldova
Agroindbank sunt competitive,
inclusiv cu cele ale băncilor din
străinătate.
De asemenea, urmând obiectivul promovării culturii economisirii, Moldova Agroindbank
îndeamnă cetăţenii aflaţi în ţară
să profite de oferta avantajoasă
a depozitelor tradiţionale ale
MAIB, care este valabilă oricând,
fiind ajustată permanent la aşteptările şi necesităţile clienţilor.
Pe lângă dobânzile avantajoase, siguranţa păstrării banilor într-o instituţie financiarbancară stabilă şi cu renume,
Moldova Agroindbank oferă
depunătorilor şi alte produse
care facilitează accesul la conturile bancare:

Card de debit;
Abonament Internet-Banking m@
ib. Serviciul în cauză oferă posibilitatea
gestionării conturilor
bancare la distanţă,
inclusiv a conturilor
de depozit, prin intermediul computerului
personal conectat la
Internet.
A economisi banii la Moldova Agroindbank înseamnă
a câştiga, lucru de care s-au
convins numeroşi deponenţi ai
băncii, MAIB fiind bancă cu cel
mai mare număr al deponenţilor
şi volumelor de depozit printre
băncile comerciale din ţară.
Pentru mai multă informaţie
despre „Depozitul de Economii

pentru lucrătorii migranţi”
clienţii sunt rugaţi să apeleze la
filialele băncii, la serviciul InfoTel +37322.85.65.65 sau să acceseze linkul http://www.maib.md,
meniul „Persoane fizice lucrători
migranţi”. Descrierea întregului
„tezaur” al depozitelor BC „Moldova Agroindbank” SA pentru
persoanele fizice poate fi găsită
în meniul: http://www.maib.md/
ro/depozite-persoane-fizice/.

