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Un nou proiect finanțat de UE
Europa ne acordă asistență pentru a beneficia de oportunitățile comerțului liber

Un nou proiect finanțat de Uniunea
Europeană a fost lansat, marți, pentru
a spori vizibilitatea și comunicarea
despre Acordul de Asociere/Zona de
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
(DCFTA) dintre R. Moldova și UE, și
oportunitățile, pe care le oferă acordul
atât mediului de afaceri, cât și cetățenilor,
notează realitatea.md
Ceremonia de lansare a fost deschisă
printr-un discurs al Ceciliei Malmstrom,
Comisarul European pentru Comerț, care
se află în R. Moldova într-o vizită oficială.
„Acest proiect are drept scop asigurarea
unei comunicări mai bune cu mediul de
afaceri din R. Moldova. Antreprenorii vor
putea afla mai multe despre cum pot ei utiliza beneficiile Zonei de Liber Schimb. Este
un proiect care va facilita și va încuraja şi
mai mult exporturile moldovenești pe piața
europeană”, a spus Cecilia Malmstrom.
Prezent la eveniment, vicepremierul
Octavian Calmîc a susținut un discurs
de lansare a proiectului, ținând cont de
faptul că Ministerul Economiei și Infrastructurii este instituția cheie beneficiară a
acestui proiect de asistență tehnică.

Cecilia Malmstrom
Proiectul va avea o durată de doi ani
(septembrie 2017 – august 2019) și gestionează un buget de 1,9 milioane de euro.
Activitățile se vor desfășura pe întreg
teritoriul țării, inclusiv în autonomia
găgăuză și în regiunea transnistreană, și
vor include:
- Furnizarea informațiilor practice și
specifice privind modul de valorificare a
oportunităților oferite de DCFTA și cum
pot fi depășite provocările;
- Un „birou online de știri” va oferi
noutăți obiective despre DCFTA, construind parteneriate cu mass-media
națională și locală, care vor include date
și resurse de informare pentru jurnaliști;
- Asistență specifică prin intermediul

ghișeului unic mobil, inclusiv un mediu
online cu toate informațiile, consultanță,
traininguri și asistența necesară;
- Trei campanii de informare națională și o serie de materiale video pentru
a informa populația și mediul de afaceri
despre ce înseamnă DCFTA în termeni
practici – noi oportunități, investiții,
locuri de muncă, o calitate mai bună a
vieții, a produselor și serviciilor pentru
toți cetățenii;
- 40 de evenimente pe întreg teritoriul
țării, inclusiv sesiuni de instruire practice
pentru mediul de business din diferite
sectoare ale economiei despre ce pași
necesari pentru a profita de avantajele pe
care le oferă DCFTA.
Una dintre primele activități ale acestui proiect va consta în realizarea unui
sondaj de opinie realizat la nivel național
și o cercetare aprofundată regională pentru a înțelege exact de ce fel de informații
au nevoie cetățenii, inclusiv reprezentanții mediului de afaceri despre DCFTA și
care este asistența necesară pentru a-i
ajuta să profite de oportunitățile în cadrul
Acordului de Asociere/DCFTA.

BEM își scoate sediile la vânzare

Banca de Economii, aflată
în proces de lichidare, desfăşoară pe data de 21 noiembrie
2017 o licitaţie „cu strigare”
privind comercializarea mai
multor loturi, printre care
și fostele sedii ale băncii. În
total, sunt propuse spre comercializare peste 50 de încăperi: câteva sunt în Chișinău,
majoritatea - în raioanele din
țară, transmite Bani.md.
În calitate de proprietar,
BEM propune spre vânzare
clădirea administrativă de pe
strada Columna 115, Chișinău, care este de fapt, sediul
central al băncii. Cu o suprafață totală de 1,145.40 m.p. și cu
lot de teren aferent cu suprafața totală de 0.134 ha, prețul
de start pentru această clădire
este de 30 de milioane de lei.
În ianuarie 2017, BEM a
mai avut o tentativă de comercializare a acestei clădiri, însă
se pare că nimeni nu s-a grăbit
să o cumpere. Atunci, prețul
de start al clădirii era de 36 de

milioane de lei.
O altă încăpere, af lată în
proprietatea BEM, este cea de
pe bulevardul Mircea cel Bătrân 23. Are o suprafața totală
de 1,263.00 m.p. și are un preț
de start de 19,2 milioane de
lei. Cel de-al treilea sediu este
cel de pe str. Miron Costin
16. Încăperea are o suprafaţă
totală de 47.00 m.p. și un preț
de start de circa 653 de mii de
lei. Cel de-al patrulea sediu
BEM, propus spre vânzare,
este amplasat pe bd. Mircea

cel Bătrân nr. 3. Încăperile
nelocative au o suprafaţă totală de 112.50 m.p. și un preț
de start de 1,6 milioane de lei.
Cea mai scumpă proprietate, pusă în vânzare, este cea
de pe str. Pușkin 33. Încăperea
are o suprafață totală de 1,176
m.p. și se vinde cu peste 29,3
milioane de lei. Alte sedii din
Chișinău, scoase la vânzare,
sunt pe str. Studenților 7/4,
Drumul Crucii 95, str. Costiujeni nr. 6/2. De asemenea,
Banca de Economii își vin-

de sediile din întreaga țară:
Orhei, Râșcani, Sângerei,
Ocnița, Leova, Ialoveni, Hâncești, Glodeni, Edineț, Criuleni, Cahul, Căinari, Florești,
Cantemir, Drochia, Soroca,
Nisporeni, Șoldănești, Dondușeni, Basarabeasca, Briceni,
Călărași.
Informaţii suplimentare
pot fi obţinute la tel.: 022218-046; 022-218-047 sau
pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/
page/6104.

Monedele de 1 şi 2 lei vor fi puse în circulaţie până în 2018
Monedele de 1 şi 2 lei vor fi puse în circulaţie până la sfârşitul anului. Anunţul a
fost făcut de guvernatorul Băncii Naţionale,
Sergiu Cioclea. Totuşi, bancnotele de 1 leu
vor fi utilizate în continuare până la uzarea
totală a acestora. „Trebuia să ne întâlnim
chiar zilele acestea cu operatorul care a
câştigat tenderul, să discutăm. Ne aşteptăm
până la sfârşitul anului să fie anunţate şi puse
în circulaţie, dar data exactă încă nu o am”, a declarat Cioclea.

BNM a decis să pună în circulație monede
cu valoare nominală de 1 și 2 lei, deoarece
cheltuielile de producere a lor sunt mai mici
decât ale bancnotelor şi pentru că se uzează
mai greu. Sergiu Cioclea a mai anunţat că
în perioada următoare toate bancnotele
moldoveneşti vor fi modernizate. Potrivit
oficialului, va fi schimbat designul acestora,
vor fi mai multe elemente de securitate, iar
hârtia va fi mai calitativă.

MAIB şi CIU lansează
o nouă ediţie a Programului
„Burse pentru
Viitorul Tău!”
BC „Moldova Agroindbank” SA şi Centrul de
Informaţii Universitare lansează programul „Burse
pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017. Programul are
drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii
social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita
accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ
superior din ţară.
În ediţia din acest an vor fi oferite 30 de burse
a câte 7 000 lei, pentru un an universitar, care vor
fi transferate pe cardurile bancare ale studenţilor.
Astfel, 15 burse vor fi acordate pentru studenţii
înmatriculaţi în anul I de studiu, la instituţiile de învăţământ superior din Moldova şi 15 burse – pentru
studenţii bursieri ai ediţiei precedente, promovaţi
în anul II sau III de studii, care pot candida pentru
reînnoirea acestora. Pentru a obţine o susţinere
financiară în cadrul programului tinerii trebuie
să demonstreze performanţe academice şi să se
implice în activităţi extracurriculare.
BC “Moldova Agroindbank” SA în calitate de
partener a programului încurajează tinerii cu o
condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi pentru studii profunde, oferindu-le suportul
financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii
de calitate.
Serghei Cebotari, Preşedintele Comitetului
de Conducere al BC „Moldova Agroindbank”
SA: „Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” a
fost lansat cu scopul de a acorda un ajutor tinerilor
din familii cu venituri modeste, pentru ca ei să-şi
continue studiile şi să obţină o profesie. Suntem
conştienţi că tinerii sunt o resursă importantă a
Moldovei, iar investind în ei, investim în viitorul
prosper al ţării”.
Angela Mușet, Directorul Centrului de Informații Universitare: „Și în acest an ne bucurăm de
suportul generos oferit de către partenerul nostru
fidel BC „Moldova Agroindbank” SA, care manifestă un spirit civic activ prin susţinerea continuă a
tinerilor talentaţi care provin din medii social-vulnerabile, dar care aleg să-și depăşească condițiile şi
dau dovadă de ambiție şi motivaţie pentru obţinerea
studiilor superioare.”
Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au
menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea
studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă,
rechizite de studiu ş.a.).
Programul „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, este organizat de Centrul de Informaţii
Universitare cu suportul financiar al BC „Moldova
Agroindbank”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecţiei Sociale.
Din anul 2011, Moldova Agroindbank a susţinut
financiar proiectul “Burse Suplimentare pentru
Tinerii din Familii Dezavantajate”, care în 2014 a
fost redenumit în “Burse pentru Viitorul Tău!”, iar
MAIB şi-a asumat responsabilitatea pentru realizarea programului.
Mai multe informaţii despre procedura şi condiţiile de aplicare sunt disponibile în limbile română
şi rusă pe pagina web a MAIB – www.maib.md sau
www.eac.md.

