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„MAIB Studio Avanti”, proiect inovativ
în domeniul financiar-bancar

P

rimul Centru pentru Tineri „MAIB Studio Avanti” a fost inaugurat recent la Chișinău. Unul dintre cele mai inovative proiecte, în domeniul financiar-bancar din Republica Moldova, a fost
implementat de către BC „Moldova Agroindbank” SA. Centrul
este dotat cu tehnică de ultimă generație și are menirea să aducă
la cunoștința tinerilor noțiunile de bază a lumii financiare moderne, serviciile și produsele bancare. Tehnologiile informaționale utilizate
vor ușura semnificativ munca celor care vor păși pragul instituției.

Serghei Cebotari, Preşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” S.A
Inaugurarea unicului Centru pentru Tineri „M A IB
Studio Avanti” a avut loc la
sfârșitul săptămânii trecute,
pe 17 octombrie. Data nu a
fost aleasă întâmplător. În
această zi, în întreaga lume,
este marcată Ziua Internațională a Studenților. Prin
urmare, cu această ocazie, BC
„Moldova Agroindbank” SA,
una dintre cele mai de succes
bănci din țară, a decis să le
facă tinerilor o surpriză. Sediul noului Centru era practic
neîncăpător pentru oamenii
care au ținut neapărat să fie
prezenți la deschiderea oficială. Într-o atmosferă degajată
și de sărbătoare, panglica de
inaugurare a fost tăiată cu
multă satisfacție de către conducerea instituției bancare.
După multe aplauze și cuvinte
de felicitare, gazdele au invitat
oaspeții în incinta Centrului
pentru Tineri „MAIB Studio
Avanti”, unde a fost prezentată utilitatea și funcționalitatea
acestuia.

„MAIB își propune să
aibă un nou model
de comunicare cu
tinerii”
Sala de formare a Centrului
este dotată cu cea mai nouă
aparatură video și sonorizare,
laptopuri, tablete, conectate
la reţeaua Wi-Fi şi altă tehnică
performantă destinată sesiunilor de instruire. Programul
Centrului prevede prezentări
şi un dialog deschis cu experţii
şi specialiştii din domeniu.

Conform datelor oficiale, în
prezent, peste 32 la sută din
numărul total al clienţilor BC
„Moldova Agroindbank” S.A. sunt
tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi
35 de ani.
Potrivit lui Serghei Cebotari,
Preşedintele Comitetului de
Conducere al BC „Moldova
Agroindbank” S.A., deschiderea Centrului pentru Tineri „MAIB Studio Avanti”,
primul de acest gen din Republica Moldova, este o continuitate a proiectelor băncii
de responsabilitate socială, pe
care le realizează deja de mulţi
ani. Prin intermediul acestui
proiect, MAIB își propune să
aibă un nou model de comunicare cu tinerii, un dialog
deschis și interactiv pentru a
le înţelege necesităţile şi a le
oferi soluţii concrete.
„Vom depune tot efortul
ca să ne realizăm scopurile
şi astfel să aducem plusvaloare ţării noastre. Desigur,
Centrul nu este parte a sistemului de învăţământ, dar
vom colabora activ cu organizaţiile de stat şi cele private,
pentru ca activitatea acestuia
să fie una utilă pentru cei
care urmează să beneficieze
de serviciile pe care le oferim. „MAIB Studio Avanti”
vine, în primul rând, să ajute

tinerii să folosească înţelept
noile tehnologii, produsele şi
serviciile bancare, să înveţe săşi gestioneze corect banii, în
condiţii de maximă securitate
şi să testeze personal ultimele
inovaţii bancare”, a declarat
Serghei Cebotari, care a dat
asigurări că ușile Centrului
sunt deschise pentru toți doritorii.
Totodată, Preşedintele Comitetului de Conducere al
BC „Moldova Agroindbank”
S.A. susține că în ţara noastră
există o rezervă mare în ce
priveşte utilizarea cardurilor
bancare. În prezent, mai mult
de 1,6 milioane de carduri
sunt emise per sistem, dar
tranzacţii la comercianţi, de
facto, efectuează doar aproximativ 13% din posesorii de
carduri, ceilalţi retrag numerar din bancomate. În opinia
lui Serghei Cebotari, „MAIB
Studio Avanti” are menirea să
educe financiar tinerii și să-i
informeze despre importanța
utilizării cardurilor și despre
cât de mult acestea le-ar putea
facilita viața.

„Stimulăm
gândirea
economică în
rândul copiilor
şi creştem
viitori specialişti
calificaţi”
Pentru tinerii implicaţi
deja în afaceri vor fi organizate sesiuni dedicate serviciilor prestate de Moldova
Agroindbank sau produselor
oferite în par teneriat. În
special, este vorba de ofertele de creditare, prin intermediul cărora tinerii au
acces la mijloace financiare
în condiţii preferenţiale, cu
porţiune de grant. Pentru
studenţi şi elevi vor fi organizate prezentări cu scopul de
a-i familiariza cu serviciile şi
produsele bancare inovative
şi înalt tehnologizate. Iar copiilor de vârstă şcolară, prin
intermediul jocurilor, le vor fi
explicați termenii elementari
despre bani şi economie.
În timp ce făcea prezentarea Centrului, Oleg Paingu,
Vicepreşedintele Comitetului
de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” S.A., a menționat că tinerii întotdeauna
au avut forţa şi energia de a

schimba lucrurile spre bine,
„MAIB Studio Avanti” are
menirea să-i susţină în intenţiile lor de a obţine succes
în ceea ce fac. „Ţinând cont
că un segment important al
clienţilor noştri sunt tinerii,
am elaborat special pentru
ei diferite produse şi servicii,
printre care și card bancar,
credite imobiliare, depozite.
Suntem convinşi că o educaţie
financiară corectă va permite
formarea unui stil de viaţă
responsabil, tinerii vor fi receptivi şi drept rezultat vom
avea un parteneriat reciproc
avantajos. Totodată, ne propunem să stimulăm gândirea
economică în rândul copiilor
și a tinerilor, dar și să creștem
viitori specialiști calificați
pentru bancă”, a comunicat
Oleg Paingu. Potrivit lui, în
cadrul Centrului, tinerii antreprenori vor putea beneficia
de suport prin consultanță.
La ceremonia de inaugurare a Сentrului au participat şi reprezentanți ai mai
multor organizaţii de tineret,
care au susținut că inițiativa
MAIB este una binevenită.
Potrivit Aureliei Brăguță,
Președintele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri
din Moldova, educarea în
domeniul financiar este ex-

trem de importantă pentru
societatea noastră. „Moldova Agroindbank a susținut
mereu și în continuare oferă
suport pentru proiectele pe
care le inițiază organizația,
pe care o reprezint. Mă bucur că reușim împreună să
identificăm tineri cu idei
bune de afaceri și putem să-i
ajutăm financiar. Sunt sigură
că acest proiect va fi unul de
succes”, a concluzionat Președintele ANTIM. Totodată,
conducerea băncii a primit
și o diplomă din partea Centrului Media pentru Tineri,
care în acest mod a dorit să-și
exprime recunoștința pentru
colaborările fructuoase.

Cardul Avanti
cu design nou
În cadrul evenimentului a
fost prezentat şi noul design
modern al Cardului Avanti
destinat tinerilor. Acesta se
combină perfect cu designul
Centrului. Cardul este eliberat gratuit, fiind de o categorie
mai înaltă de card Visa Classic
(n. red. anterior VISA Electron), dotat cu cip, deţine tehnologia contactless, precum şi
tehnologia 3D Secure (n. red.
tranzacţiile prin mediul virtual se efectuează cu utilizarea
unei parole dinamice).
Deschiderea Centrului
pentru Tineri „MAIB Studio
Avanti” se înscrie în politica
de responsabilitate social corporativă a Moldova Agroindbank, în cadrul căreia banca
susţine un şir de proiecte educaţionale şi economice pentru
tineri. Moldova Agroindbank
este recunoscută drept instituţia cu cel mai mare impact
social în Republica Moldova
de către revista britanică „Capital Finance International”.

