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MAXIMA ZILEI

cursul valutar

METEO

„Iubirea este o stare în care
fericirea altei persoane este
esenţială pentru a ta”
(Robert Heinlein)

Bună dimineaţa!

Contorul din baie şi
dorul de comunism
Curtea de Apel
va decide astăzi
dacă are dreptate
contorul personal
al consumatorului
Irina Papuc
sau cel comun din
bloc. Înainte de
această instanţă, o altă judecată s-a pronunţat în aceeaşi problemă. Dilema a început
atunci când Primăria a hotărât că apometrele oamenilor „ţin cu ursul” sau, altfel spus,
indică mai puţină apă decât am fi consumat
şi a decretat: cetăţenii să achite 50 de lei
lunar din propriul buzunar plus volumul de
apă indicat de contorul personal. De atunci,
judecători, cu portofoliile subsuoară, se tot
întrunesc în şedinţe şi caută răspuns la întrebarea - care contor e mai corect?!
Între timp, mă tot gândesc: la ce ne
trebuie nouă contoare în apartamente?
Dacă vrem să aflăm câtă apă am consumat
într-o lună, de ce nu mergem la contorul din
subsol să luăm datele? Apoi numărăm câte
apartamente avem la o scară, înmulţim cu
trei, dacă blocul are trei scări, dacă are patru,
atunci înmulţim cu patru. După care mergem la fiecare apartament şi întrebăm câţi
membri sunt în familie – îi numărăm aici şi
pe cei plecaţi sau decedaţi. Adunăm valorile,
le împărţim la numărul de metri cubi de
apă indicaţi de contorul comun şi… gata!
S-a făcut dreptate. Fiecare să fie egal în faţa
legii (şi a Primăriei). Exact ca pe timpuri, în
colhoz - munceam egal, primeam egal - ne
spălăm egal, plătim egal. Şi ce dacă nu e aşa?
Doar în comunism a funcţionat!

PICĂTURA CHINEZEASCĂ
Cine-s boii,
cine-i carul?
„Nu trebuie de pus carul în faţa
boilor”.
(Marian Lupu despre discuţiile
dintre liderii AIE privind
chestiunea alegerii preşedintelui)
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Filat şi-a scos
babuinii la hora
anticipatelor

Azi

Mâine

Minim - 110C
Maxim - 50C
Ninsoare slabă

Minim - 150C
Maxim - 50C
Ninsoare slabă

EURO
USD
RON
RUB
UAH

-

CALENDAR RELIGIOS
15.7637
11.9043
3.6207
0.3967
1.4828

27 J 9 † Aducerea
moaştelor Sf. Ier.
Ioan Gură de Aur. Sf.
Împărăteasă Marciana.

Business cu Moartea
Firme cercetate penal vând „suplimente alimentare miraculoase”,
ademenindu-şi clienţii până şi dintre bolnavii de cancer

Zinaida este bolnavă de cancer din 2008. Recent a aflat că şi plămânii îi sunt afectaţi - ambii. Viaţa
ei se împarte de atunci între oraşul unde locuieşte şi Institutul Oncologic, unde face naveta pentru
proceduri. Cel mai mare vis al ei a fost să trăiască… încă un pic, măcar până când nepoţica va merge
în clasa I. Dorinţa disperată de a trăi, însă, a dus-o în ghearele unor escroci, care fac bani… din teama
oamenilor de a muri. Acum plânge şi nu poate înţelege „cum oare poţi să te lăfăi în lacrimile şi durerea
cuiva? Oare nu se gândesc că există un Dumnezeu, care le vede pe toate?”. Dar banii şi Dumnezeu
sunt realităţi incompatibile.
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Credit Imobiliar AVANTI de la
Moldova Agroindbank: Tinerii au prioritate
Puterea unei familii vine
din dragoste, iar pentru a fi cu
adevărat fericită ea are nevoie de
confort, linişte şi siguranţă, deci
- de propria casă. Căminul unei
familii este o ancoră – simbol al
stabilităţii, fidelităţii şi speranţei.
Pentru a transpune în viaţă această
speranţă, familiile tinere au nevoie
de sprijin, care le este oferit de
Moldova Agroindbank.
Conştientizând necesităţile şi
dificultăţile cu care se confruntă
tinerii, mai ales familiile tinere
la început de cale, în premieră
pentru piaţa bancară din Moldova
MAIB a lansat un proiect social
destinat persoanelor tinere care
au nevoie de prima locuinţă. Banca
le oferă această posibilitate prin
intermediul unui produs special „Creditul Imobiliar AVANTI”, care
este acordat în scopul procurării,
construcţiei sau extinderii locuinţei, în condiţii mai avantajoase faţă
de celelalte credite mobiliare. Prin
privilegiile şi condiţiile speciale
oferite tinerilor la creditare, MAIB
îi încurajează să beneficieze de
posibilitatea reală de a-şi realiza
speranţa pentru propria locuinţă

şi le susţine avântul către o viaţă
împlinită, alături de cei dragi.
Creditul AVANTI se acordă persoanelor cu vârsta cuprinsă între
21 şi 35 de ani, indiferent de faptul
dacă acestea activează pe teritoriul
Republicii Moldova sau peste
hotare, precum şi beneficiarilor de
remitenţe.
Valoarea creditului constituie
până la 800 mii de lei. Suma creditu-

lui poate fi maximum
de 80% din costul
bunului finanţat sau
până la 100% în cazul
asigurării creditului
cu ipoteca bunului
procurat şi/sau a unui
imobil gajat de o persoană terţă în favoarea
beneficiarului.
Creditele Imobiliare
AVANTI se acordă pe
un termen de până la
30 de ani, fără perceperea taxei administrative. Banca a stabilit
pentru aceste credite o
rată specială a dobânzii, care este mai mică
decât cele aplicate la
alte credite imobiliare.
Astfel, rata dobânzii la Creditele
AVANTI constituie 10% anual pentru
primii 5 ani de viaţă a creditului.

Pentru că este un proiect social,
acesta stabileşte cerinţe speciale
faţă de beneficiari – credite vor
fi acordate tinerilor care nu deţin
în proprietate locuinţă, iar venitul
brut pe familie nu depăşeşte
15.000 lei.
Creditele pot fi contractate la
orice filială Moldova Agroindbank
în toată ţara. Tot aici tinerii pot
obţine informaţia necesară privind
modul de perfectare a Creditului Imobiliar AVANTI, precum şi
condiţiile de acceptare în calitate
de participant al proiectului social.
Pentru mai multe informaţii, ei
sunt invitaţi să contacteze şi
Serviciul InfoTel 022/85-65-65 sau
să acceseze pagina Web www.
maib.md.
Creditele Imobiliare AVANTI
– suportul Moldova Agroindbank
pentru tineri în crearea unui viitor
prosper şi sigur.

