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 Evoluție

Serghei CEBOTARI: „O nouă etapă  
a dezvoltării băncii şi a sistemului  
bancar din ţară” 

Stimaţi colegi! 

Sîntem cu toţii martori ai unor mari schimbări 
care se produc la nivel global, regional şi local. 
Mediul bancar este şi el atins de procese tran-
zitorii şi provocări la care trebuie să reacţionăm 
pentru a putea face faţă acestor timpuri comple-
xe şi a menţine statutul de lider al băncii noastre, 
consolidînd totodată baza sa de dezvoltare. 
BC „Moldova Agroindbank” SA, fiind desemnată 
cîştigătoarea Licitaţiei Publice privind prestarea 
serviciilor de deservire bancară a trezoreriilor 
teritoriale, a preluat distribuirea pensiilor, in-
demnizațiilor, compensațiilor şi altor ajutoare 
prevăzute în bugetul de stat pentru mai multe 
categorii de beneficiari. De asemenea, în urma 
altei Licitaţii Publice, MAIB va presta servicii 
bancare în vederea recepţionării în numerar a 
drepturilor de import-export şi a altor plăţi ad-
ministrate de Serviciul Vamal. Astfel, reputaţia şi 
siguranţa, indicii de performanţă, reţeaua mare 
de distribuţie, deservirea înaltă - au determinat 
numeroşi noi clienţi să vină la MAIB. 

Este o nouă etapă în dezvoltarea afacerii Mol-
dova Agroindbank, dar şi în sistemul bancar în 
ansamblu. Se produce o redistribuire a clien-
ţilor, MAIB revenindu-i un flux mare de clienţi 
noi  pentru care banca îşi asumă responsabili-
tatea de deservire profesionistă. Această etapă 
demonstrează atuurile concurenţiale ale MAIB, 
dar şi deschide noi oportunităţi pentru bancă şi 
pentru clienţi - atît cei nou veniţi, cît şi cei exis-
tenţi care au avut încredere în noi pe parcursul 
anilor şi la fidelitatea cărora ţinem foarte mult. 
Fluxul mare de beneficiari de pensii, indemniza-
ţii pentru îngrijirea copilului, altor prestaţii soci-
ale la filialele noastre a fost un test al încrederii 
de care se bucură BC „Moldova Agroindbank” SA 
din partea populaţiei. Este un avantaj, dar şi o 
responsabilitate.

Pentru a face faţă acestui flux de clienţi noi în fili-
alele băncii şi pentru a păstra condiţiile conforta-
bile de deservire a clienţilor tradiţionali, Moldo-
va Agroindbank întreprinde măsurile necesare, 
inclusiv de ordin organizatoric, pentru a asigura 
o capacitate cantitativă şi calitativă maximă de 
deservire a clienţilor. În acest sens, a fost extins 
regimul de lucru al angajaţilor din cadrul filia-
lelor, a fost optimizat orarul de prestare a unor 
anumite tipuri de servicii, etc. Vreau aici să-mi 
exprim respectul pentru toţi angajaţii care au 

fost implicaţi în lansarea noilor procese, dar mai 
cu seamă, pentru colegii din filiale care au fost şi 
sînt faţă în faţă cu clienţii. Aveţi o misiune istori-
că - realizaţi schimbarea în sistemul prestaţiilor 
sociale şi în mentalitatea beneficiarilor acestora, 
contribuiți la crearea noilor categorii de clienţi.

Desigur, este nevoie de o perioadă de asimila-
re, însă sînt cert convins că posibilităţile noastre 
profesional-umane, financiare, tehnologice, lo-
gistice reprezintă garanţia reuşitei. Demonstrînd 
că nu doar sîntem cei mai buni, ci şi putem să ne 
dezvoltăm dinamic, să creştem cantitativ şi cali-
tativ, vom obţine rezultate şi mai bune, în inte-
resul băncii şi fiecărui membru al echipei MAIB. 

Mai mult, vom avea parte de extinderea echipei 
noastre - doar cele aproximativ 40 birouri ale 
Serviciului Vamal implică angajarea aproximativ 
a 160 de specialişti noi, inclusiv din rîndul celor 
care au făcut parte anterior din băncile în curs 
de lichidare, care deţin experienţa necesară şi 
care, sper foarte mult, se vor încadra armonios în 
colectivul nostru. Păstrînd tradiţiile noastre cor-
porative, sîntem deschişi pentru un suflu nou. Eu 
şi colegii din cadrul Comitetului de Conducere 
avem toată convingerea că cei care lucrează la 
Moldova Agroindbank ştiu să facă faţă schimbă-
rilor şi noilor oportunităţi, fapt pe care l-aţi de-
monstrat nu o singură dată. 

Sper, deci, că trecerea la o nouă etapă de dezvol-
tare, la „next level” în afacerea MAIB, însoţită de 
creşterea numărului de clienţi la filialele băncii, 
se va produce calm, rapid şi profesional, iar clien-
ţii noştri istorici vor fi înţelegători şi vor rămîne în 
continuare mulţumiţi de calitatea deservirii şi de 
amabilitatea specialiştilor noştri, iar fiecare din-
tre Dumneavoastră vă veţi depune şi în continu-
are tot efortul necesar pentru realizarea acestor 
obiective! 

Cu respect şi recunoştinţă, 
Serghei Cebotari,
Preşedintele Comitetului de Conducere
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Сергей Чеботарь: «Новый этап развития 
банка и банковской системы страны»
Уважаемые коллеги! 

Мы все являемся свидетелями больших перемен 
на глобальном, региональном и национальном 
уровне. Банковская система не стала исключе-
нием - она также проходит через этап вызовов и 
рисков, на которые мы должны реагировать  опе-
ративно и адекватно, чтобы противостоять этим 
сложным временам, сохранив статус лидера и 
укрепив базу дальнейшего развития.    

Став победителем конкурса госзакупок на право 
банковского обслуживания Территориальных 
казначейств, КБ Moldova Agroindbank АО взял на 
себя обязательство по перечислению пенсий, по-
собий, компенсаций и иных социальных выплат, 
предусмотренных государственным бюджетом 
для различных категорий получателей. Кроме 
того, по результатам тендера на право банков-
ского обслуживания Таможенной службы, MAIB 
приступает к приему наличных средств за прове-
дение импортно-экспортных операций и других 
выплат, администрируемых таможенными орга-
нами. Таким образом, благодаря своей репутации 
и надежности, высоким показателям развития и 
качества обслуживания, обширной сети предста-
вительств, банк переходит на новый уровень, а 
число его клиентов увеличивается существенно.  

Это - новый этап в развитии не только бизне-
са Moldova Agroindbank, но и всей банковской 
системы. Происходит перераспределение кли-
ентов, на долю MAIB приходится большое коли-
чество новых клиентов, и банк берет на себя от-
ветственность за их высокопрофессиональное 
обслуживание. Переход на новый уровень дока-
зывает конкурентные преимущества MAIB и вме-
сте с тем открывает новые возможности роста 
для банка и клиентов - и новых, и старых, которые 
доверяют нам уже долгие годы и которыми мы 
дорожим. По моему твердому убеждению, боль-
шой поток клиентов из числа получателей пен-
сий, пособий по уходу за детьми, иных социаль-
ных выплат в наших филиалах стал проверкой на 
прочность и на доверие к Moldova Agroindbank 
со стороны населения. Это - большое преимуще-
ство, но и высокая ответственность.  

Для эффективного управления большим потоком 
клиентов и сохранения привычного комфорта, в 
филиалах Moldova Agroindbank предпринима-
ются необходимые меры, в том числе органи-
зационного порядка, призванные обеспечить 
качественное обслуживание максимального ко-
личества клиентов. С этой целью был продлен 

режим работы сотрудников филиалов, оптими-
зировано расписание работы по предоставле-
нию определенных типов услуг и т.д. В этой связи 
хочу выразить уважение всем коллегам, которые 
вовлечены в запуск и реализацию новых процес-
сов, а в особенной мере - коллегам из филиалов 
банка, которые изо дня в день находятся лицом к 
лицу с клиентами. Сегодня вы выполняете исто-
рическую миссию - вы осуществляете можно ска-
зать реформу в системе социальных выплат и в 
мышлении их получателей, содействуя формиро-
ванию  новых категорий клиентов.      

Конечно же, понадобится некоторое время на 
приведение новых процессов в соответствие с 
требованиями и принципами нашего банка, но я 
твердо убежден, что ваши профессиональные и 
человеческие качества, финансовые, технологи-
ческие возможности банка - являются гарантом 
нашего общего успеха. Вместе мы в очередной 
раз сможем доказать, что способны не только 
динамично развиваться, расти качественно и ко-
личественно, но и добиваться еще больших ре-
зультатов, не смотря ни на какие вызовы, отвечая 
интересам банка и каждого члена команды MAIB.         

Более того, наша команда расширяется ежеднев-
но: примерно 40 постов Таможенной службы, 
которые будет обслуживать наш банк, предпола-
гают трудоустройство порядка 160 новых специ-
алистов из числа бывших сотрудников ликвиди-
руемых банков, которые обладают необходимым 
опытом и которые, я надеюсь, гармонично впи-
шутся в наш коллектив. Сохраняя наши корпора-
тивные традиции, мы вместе с тем открыты для 
нового дыхания. Я и коллеги - члены Правления 
абсолютно уверены в том, что люди, которые ра-
ботают в Moldova Agroindbank, готовы к любым 
переменам и способны использовать этот шанс 
исключительно  в интересах банка, в чем мы уже 
не раз убеждались.

Уважаемые коллеги, я надеюсь, что переход к 
новому этапу развития бизнеса, сопряженный с 
ростом числа клиентов в наших филиалах, про-
изойдет быстро, спокойно и профессионально, 
и наши традиционные клиенты по-прежнему бу-
дут довольны качеством услуг и сервиса, а также 
профессионализмом и любезностью сотрудни-
ков Moldova Agroindbank. Уверен, что  каждый 
из нас будет и далее прилагать все усилияя для 
достижения поставленных задач. 

С благодарностью и уважением, 
Председатель Правления банка

Сергей Чеботарь      
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blicii Moldova a generat un profit cumulat de 
952,7 milioane lei.

Dacă să comparăm cu anul precedent (2014), 
profitul total pe sistem a crescut cu 24%. La 30 
septembrie 2014 acest indicator înregistra va-
loarea de 767,2 milioane lei.

Liderul la 30.09.2015 la capitolul profit este 
Moldova Agroindbank, înregistrînd valoarea 
de 337,4 milioane lei. 

Rezultatele financiare ale tuturor băncilor din 
țară le puteți vedea în graficul ce urmează. De 
asemenea vedeți graficul ce prezintă compa-
rația rezultatului financiar dintre 2014 şi 2015.

 Evoluție

BC «Moldova Agroindbank» SA este liderul 
pieţei bancare din Republica Moldova, la 
principalii indicatori financiari, pentru 9 luni 
ale anului 2015. Banca deţine o cotă de 17,5 
la sută din toate activele pe sistem, 29 la sută  
din toate creditele, 20,9 la sută - din toate de-
pozitele, inclusiv 30,4% - depozite persoane 
fizice, precum şi o cotă de 35,4% din volumul 
total al profitului pe sistem. 

Banca Națională a Moldovei a publicat infor-
mația privind contul de profit sau pierdere al 
sectorului bancar la data de 30 septembrie 
2015. Astfel, în perioada ianuarie – septem-
brie a anului curent, sistemul bancar al Repu-

BC “Moldova Agroindbank” SA - lider la principalii 
idnicatori financiari, pentru 9 luni ale anului 2015 
După www.bancamea.md
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BC „Moldova Agroindbank” SA a avansat 
considerabil în Topul celor mai puternice 
bănci din CSI, urcînd de pe poziţia 189 - în 
anul trecut pe locul 148 - în anul 2015 şi fiind 
mult în faţa altor două bănci moldoveneşti 
ajunse în acest an în clasament. Ratingul 
a fost făcut public de către RIA Rating - 
agenţie universală de rating specializată 
în evaluarea situaţiilor financiare ale 
companiilor, băncilor, regiunilor, ramurilor 
din zona ţărilor CSI.

Clasamentul celor 200 bănci din regiune cu 
cea mai înaltă eficienţă, inclusiv volumul 
şi calitatea activelor, este efectuat în baza 
rapoartelor financiare publicate anual 
de către băncile comerciale. Aprecierea 
s-a bazat pe datele raportului consolidat 
de audit întocmit conform standardelor 
internaţionale sau, în lipsa acestora, în baza 
standardelor de ţară.  Din totalul de 1100 
bănci din statele CSI, în Top au fost incluse 
200 cele mai puternice bănci comerciale 
din ţările - membre sau ex-membre ale 
CSI: Azerbaidjan, Armenia, Federaţia Rusă, 
Georgia, Kazahstan, Turkmenistan, Ucraina, 
Uzbekistan, Moldova.  

La finele anului 2014 (perioada evaluată de 
experţii RIA Rating), volumul activelor BC 
„Moldova Agroinbank” SA a constituit cca 
15,341 mlrd lei, cu aproape 2 mlrd lei în 
creştere faţă de anul precedent*.  Topul celor 
mai puternice bănci din CSI arată că MAIB 
deţinea o cotă de 16% din totalul activelor 
pe sistem, în Republica Moldova. Tendinţa 
ascendentă  rămîne constantă - creşterea 
activelor a continuat şi în anul curent, la 
31.07.2015 acestea au atins un volum  de 
17,929 mlrd lei**. 

Într-un singur an, MAIB a urcat peste 40 de poziţii 
în Topul celor mai puternice bănci din regiune  

*Tabel: Evoluţia  activelor, calculată în USD 
**Diagramă: Volumul activelor MAIB, 2005-2014
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Tabelul 1
Ratingul băncilor comerciale din Moldova la 1 august 2015 

Denumirea băncii Ac e, lei
Puncte 

acumulate, 
01.08.2015

Poziţia - iulie
Puncte acumulate,  

01.07.2015
Poziţia - iunie

BC „Moldova Agroindbank” S.A 17,929,783,107 6.65 1 5.61 1
BC „Victoriabank” S.A. 12,406,988,510 6.04 2 5.56 2
BC „Moldindconbank” S.A. 15,278,620,588 4.68 3 4.49 3

BC „Eximbank Gruppo Veneto banca” S.A. 4,442,017,360 10.20 1 10.08 1
BC „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A. 6,659,323,059 8.46 2 8.96 2

BC „EuroCreditBank” S.A. 452,103,531 32.26 1 30.78 2
BCR Chisinau S.A. 1,229,782,920 31.36 2 34.01 1
BC „Comertbank” S.A. 875,397,236 16.48 3 15.91 3
BC „Energbank” S.A. 2,212,268,035 7.75 4 7.03 4
„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. 2,080,625,842 5.82 5 5.19 5
B.C. „ProCredit Bank” S.A. 3,375,913,338 2.94 6 2.57 6

Grupul băncilor cu ac e de 10 mlrd. lei şi mai mari

Grupul băncilor cu ac e pînă la   3.5 mlrd. lei

Grupul băncilor cu ac e de la 3.5 mlrd lei pînă  la  10 mlrd lei

Moldova Agroindbank - lider  
în ratingul siguranţei băncilor

“Graţie metodei simple şi corecte de 
estimare a ratingului, oricine poate 
desinestătător să verifice corectiduinea şi 
corespunderea  acestuia indicilor activităţii 
băncilor”, afirmă autorii analizei. 

La 31.07.2015 BC “Moldova Agroindbank” SA 
deţinea active în valoare de 17,929 mlrd lei şi  
un capital în mărime 2,837 mlrd lei, obţinînd 
un profit net de aproape 330 mln lei.   

BС “Moldova Agroindbank“ SA deţine poziţia 
de lider în ratingul credibilităţii băncilor, 
întocmit de revista financiar-economică 
“Bănci şi Finanţe - Profit”. 

Potrivit datelor de la 1 august 2015, ratingul 
MAIB între băncile cu active mai mari de 
10 mlrd. lei a constituit 6,65, ceea ce este o 
avansare cu un punct faţă de indicele similar 
de la 1 iulie 2015. 

În estimările sale, experţii revistei “Profit” 
au utilizat o metodă avansată, bazată 
pe analiza situaţiei financiare a băncilor 
comerciale conform rapoartelor financiare 
prezentate către BNM. Au fost luaţi în calcul 
16 indicatori financiari care caracterizează 
în mod multilateral starea financiară a 
fiecărei bănci în parte, la o dată anumită, 
inclusiv: coeficienţii ce reflectă cerinţele 
faţă de capitalul şi lichiditatea băncilor, 
profitabilitatea, nivelul de risc în utilizarea 
resurselor clienţilor, etc. 
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 Client&Bancă

Vara anului 2015 a fost marcată de înăsprirea 
concurenţei pe piaţa cardurilor bancare din 
Republica Moldova. În primul rînd, aceasta 
a fost cauzată de reforma care s-a produs 
în sistemul de transfer al plăţilor sociale 
ale statului. Beneficiarii de plăţi sociale 
pot, deacum încolo, alege să le primească 
pe cardurile bancare prin intermediul unei 
bănci comerciale dintre cele nouă cu care 
Casa Naţională de Asigurări Sociale are 
încheiate contracte. Schimbarea a provocat 
o adevărată rivalitate dintre băncile 
comerciale care au obţinut dreptul de a 
emite carduri pentru beneficiarii de pensii, 
indemnizaţii pentru îngrijirea copiilor, alte 
categorii de persoane. Potrivit informaţiilor 
oficiale, CNAS achită la moment diferite 
plăţi sociale către circa 1 milion de persoane. 
BC „Moldova Agroindbank” SA, bancă cu 
tradiţii temeinice ale culturii în afaceri, a 
avut un comportament corect în această 
luptă concurenţială şi s-a axact pe atragerea 
noilor clienţi prin oferte avantajoase şi 
premii suplimentare. Pentru că doar prin 
onestitate, încredere reciprocă şi dialog 
transparent o bancă poate cîştiga şi păstra 
respectul clienţilor.   

Oferta MAIB pentru beneficiarii de pensii, 
indemnizaţii pentru copii şi alte prestaţii 
sociale prevede emiterea gratuită a cardului 
bancar în baza cererilor de transfer de la 
CNAS şi de emiterea cardului, cu prezentarea 
buletinului. În plus, cei care au preferat să-şi 
deschidă un card bancar la MAIB pentru a 
primi plăţile sociale, obţin o rată a dobînzii 
de 11% la sold şi au posibilitatea de a 
depune bani la depozit cu 17,5%!

Deoarece Moldova Agroindbank 
întotdeauna depăşeşte aşteptările clienţilor 
şi le oferă condiţii distincte de celelalte 
bănci, MAIB a lansat şi o campanie specială 
dedicată deţinătorilor de card beneficiari 
de prestaţii sociale - „Cîştigaţi o pensie/
indemnizaţie în fiecare zi!”. Lansată în 
luna august, pomoţia va dura pînă pe 23 
noiembrie 2015, săptîmînal fiind extrase 
cîte 5 premii băneşti  în mărime de 900 
lei fiecare. Toţi beneficiarii de pensii, 
indemnizaţii pentru îngrijirea copilului 
sau de alte prestaţii sociale automat devin 
participanţi la campanie, dacă le primesc 
pe cardul bancar de la MAIB. Fiţi de acord 
- este plăcut să fii remunerat cu 900 de lei 
doar pentru faptul că ai preferat să primeşti 
pensia, indemnizaţia sau altă prestaţie 
socială pe cardul bancar BC „Moldova 
Agroindbank” SA! Pensionari, mame cu 
copii, alţi beneficiari de plăţi sociale din 
diferite colţuri ale ţării s-au convins deja 
de faptul cît de comod, util şi chiar plăcut 
este să fii deţinător al unui card bancar de la 
Moldova Agroindbank. 

În perioada dificilă şi tensionată pe care au 
traversat-o responsabilii din cadrul băncii 
în contextul atrageii noilor clienţi, aceştia 
au dat dovadă de atitudine deosebit de 
conştiincioasă. Iar angajaţii tuturor filialelor, 
ieşind la servicu şi în zile de sărbători, 
rămînînd mult peste orele de muncă, au 
dat concurenţilor odată în plus o lecţie 
de devotament faţă de instituţie şi clienți, 
fapt pentru care merită toată admiraţia şi 
aprecierea.    

„Vara cardului bancar”



9SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi

 Client&Bancă

Categoriile de bene�ciari
numărul 

bene�ciarilor 
(persoane)

mărimea medie a 
prestaţiei                                                                                                                                           

(lei)
1 2 3

Pensii în total 673534 1170-81
inclusiv:

 - pensii pentru limită de vîrstă 511507 1200-21

 - pensii de dizabilitate 134653 938-51

 - pensii de urmaş 15324 594-55

 - pensii pentru vechime în muncă 99 676-22

 - pensii unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă 623 6296-72

 - pensii participanţilor la lichidarea avariei de la Cernobîl 1917 2567-89

 - pensii militarilor în termen şi membrilor lor de familie 858 890-18

 - pensii unor angajaţi din domeniul culturii 28 1041-32

 - alte categorii de pensionari 8525 3457-53

Alocaţii sociale de stat în total 56491 376-20
inclusiv:

 - pentru persoane vîrstnice 5236 128-98

 - pentru persoanele cu dizabilităţi 6889 162-38

 - pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie 27072 443-56

 - pentru copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani 13080 452-36

 - în cazul pierderii întreţinătorului 4214 363-79

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii
pentru persoanele asigurate
 - indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani 
(bene�ciari / copii)

40876 / 42969 1120-37

din care: 

 - indemnizaţie unică la naşterea primului copil (bene�ciari / copii) 2043 / 2078 3100-00

 - indemnizaţie unică la naşterea �ecărui copil următor (bene�ciari / copii) 2738 / 2764 3400-00

pentru persoanele neasigurate
 -  indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 
ani (bene�ciari / copii)

35438 / 35978 400-00

din care: 

 - indemnizaţie unică la naşterea primului copil (bene�ciari / copii) 4350 / 4390 3100-00

 - indemnizaţie unică la naşterea �ecărui copil următor (bene�ciari / copii) 4458 / 4509 3400-00

Mărimea pensiei minime
 - pentru limită de vârstă pentru lucrătorii din agricultură  - 767-22

 - pentru limită de vârstă a celorlalţi bene�ciari  - 861-80

 - de invaliditate de gr. I  - 613-10

 - de invaliditate de gr. II  - 592-04

 - de invaliditate de gr. III  - 416-89

privind bene�ciarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, 
a�aţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.07.2015 

INFORMAŢIE



10 Publicație periodică nr. 3 (17) octombrie 2015

Mii de clienţi ai MAIB s-au înscris în cursa 
după cadouri în cadrul campaniei „Vara 
devine mai frumoasă cu MasterCard” 
care a durat de la 15 iunie pînă la 29 
august anul curent. Oricine a achitat cu 
un card bancar MasterCard de la  MAIB 
în magazinele Fourchette, obţinea 
reduceri de 5 la sută la cumpărături şi 
putea cîştiga o bicicletă performantă. În 
total, în cadrul promoţiei au fost puse în 
joc 90 de biciclete, cele mai multe dintre 
acestea fiind cîştigate de clienţii BC 
„Moldova Agroindbank” SA.  

Vicepreşedintele Comitetului de 
Conducere BC “Moldova Agroindbank” 
SA, Oleg PAINGU, a înmînat primilor 
cîştigători certificatele care atestă dreptul 
lor asupra bicicletelor performante şi i-a 
îndemnat să folosească mai des acest 
transport ecologic şi util pentru sănătate. 
“Vă felicit cu prilejul acestui premiu 
frumos, care vă oferă ocazia să deveniţi 
şi mai mari adepţi ai modului sănătos 
de viaţă. Sper ca premiile oferite de 
MasterCard şi Moldova Agroindbank să 
devină, de asemenea, un imbold pentru 
prietenii, colegii, rudele Dumneavoastră 
să utilizeze mai frecvent cardurile 
bancare”, a menţionat Oleg PAINGU.  

Circa jumătate din toţi cîştigătorii 
campaniei „Vara devine mai frumoasă cu 
MasterCard” sînt deţinătorii cardurilor 
emise de Moldova Agroindbank. Însă 
cardurile bancare de la MAIB aduc noroc 
nu doar deţinătorilor...  Unul dintre 
cîştigători a decis să doneze cadoul 

obţinut unui orfelinat din municipiul 
Chişinău. Clientul a cerut să i se păstreze 
anonimatul şi a spus că „copiii din 
orfelinat au o mai mare nevoie de acest 
cadou”. Moldova Agroindbank exprimă 
clientului recunoştinţă profundă pentru 
acest gest nobil, făcut cu responsabilitate 
şi discreţie. 

MasterCard şi Moldova Agroindbank 
promit că surprizele pentru deţinătorii 
de carduri nu se vor opri aici...  

Amintim că anterior compania globală 
de plăţi şi tehnologie MasterCard a 
acordat BC “Moldova Agroindbank” 
SA titlul “Top Issuer 2014” (“Cel mai 
bun emitent”) pentru numărul record 
de carduri MasterCard emise pe piaţa 
bancară din Moldova, dar şi pentru 
deservirea eficientă a deţinătorilor.   

MAIB este liderul sistemului bancar 
din Moldova, inclusiv după numărul 
de carduri bancare aflate în circulaţie 
pe piaţa locală. Deţinătorii cardurilor 
bancare  emise de BC “Moldova 
Agroindbank” SA au acces facil la o reţea 
extinsă de acceptare a cardurilor, care 
include 213 ATM-uri, peste 3040 de POS-
terminale.   

 Client&Bancă

„Vara a fost mai frumoasă   
cu MasterCard”
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Campania „Vara este mai frumoasă  
cu MasterCard!” a culminant cu 
„Ora Fericită”

În mai multe Supermarkete Fourchette 
din Chişinău şi din alte localităţi din ţară, 
simultan, în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, a 
fost desfăşurată acţiunea „Happy Hour” 
(„Ora Fericită”). Primii cumpărători care 
au achitat în această oră cu MasterCard 
sau Maestro automat au cîştigat cîte o 
bicicletă. În total, „Ora Fericită” a avut 14 
cîştigători, care au plecat de la magazinele 
Fourchette cu cumpărăturile dorite, dar şi 
cu cîte o bicicletă performantă. Acţiunea 
a încununat Campania „Vara devine mai 
frumoasă cu Moldova Agroindbank şi 
MasterCard!” 

 Client&Bancă
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BC „Moldova Agroindbank” SA şi-a relansat 
pagina corporativă oficială în Internet. Proiec-
tul a fost realizat în contextul transformărilor 
şi inovaţiilor tehnologice, pe care le urmează 
MAIB şi care o disting, consolidîndu-i statutul 

 Client&Bancă

„Schimbare la faţă”...  
sau Update pentru pagina Web

Vara acestui an a fost marcată şi de o altă 
campanie de încurajare a încrederii deţină-
torilor de carduri, implementată în confor-
mitate cu decizia Comitetului de Condu-
cere “Cu privire la menţinerea şi fidelizarea 
clienţilor băncii”. Campania a fost o expresie 
a recunoştinţei băncii faţă de clienţi pentru 
fidelitatea lor şi experienţele comune.
Aceasta a prevăzut acordarea cash-back-
ului în valoare de 5% din suma fiecărei achi-
tări efectuate cu cardul la comercianţii din 

Campanie de fidelizare pentru 
deţinătorii de carduri şi comercianţi

Republica Moldova - pentru clienţii bănci, 
persoane fizice, în perioada 05-11.08.2015. 
De asemenea, campania a urmărit scopul 
acordării reducerii de 100% la comisioanele 
stabilite pentru acceptarea cardurilor spre 
plată în perioada 05-07.08.2015, pentru 
persoanele juridice - comercianţii care au 
semnate contracte de acceptare a carduri-
lor cu MAIB. 
În cadrul acestei campanii clienţii băncii, 
persoanele fizice, au beneficiat de cash-
back în valoare de 350 mii lei. 
Acordarea bonusurilor pentru toţi deţină-
torii de card şi pentru comercianţi a fost 
anunţată de Preşedintele Comitetului de 
Conducere BC „Moldova Agroindbank” SA, 
Serghei Cebotari, ca urmare a declaraţiei 
sale privind angajamentul băncii de a pro-
teja şi în continuare securitatea financiară a 
clienţilor şi de a încuraja încrederea lor faţă 
de MAIB.

de bancă europeană modernă, lider pe piaţă. 
Noua pagină web www.maib.md asigură o 
prezenţă virtuală a băncii mai coerentă, in-
tuitivă şi mai prietenoasă pentru utilizatorii 
Internetului. La elaborarea noului concept al 
site-ului corporativ al MAIB s-a ţinut cont de 
numeroase doleanţe recepţionate din partea 
utilizatorilor, ceea ce confirmă odată în plus că 
BC „Moldova Agroindbank” SA este aproape 
de clienţi, iar toate eforturile sale sînt îndrepta-
te spre satisfacerea aşteptărilor lor. 
Procesul de elaborare a noii imagini a paginii 
Web a luat startul în august 2014 şi s-a încheiat 
în luna decembrie a aceluiaşi an. Această etapă 
a fost realizată în colaborare cu agenţia de co-
municare „PRoimagine”.  A urmat etapa tehni-
că, inclusiv integrarea noii imagini în sistemul 
operaţional, pe care banca a implementat-o 
în parteneriat cu compania de tehnologii in-
formaţionale „Nebuloasa”. O perioadă anumită 
s-au efectuat lucrări de testare.  
Care sînt principalele avantaje ale noii versiuni 
a paginii Web MAIB? 
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Vladimir SOLOMON, Specialist administra-
re web Departamentul Marketing: Ceea ce 
se vede cu ochiul liber - este noua imagine 
a site-ului, mai prietenoasă şi mai optimistă. 
Însă, bineînţeles scopul principal pe care l-am 
urmărit a fost perfecţionarea tehnică a tutu-
ror meniurilor şi submeniurilor de pe pagină, 
pentru a simplifica misiunea utilizatorului. 
Acest obiectiv a fost atins. Şi, chiar dacă multe 
funcţionalităţi nu sînt observate sau percepu-
te de vizitatorii paginii noastre, acestea oricum 
există în interiorul sistemului, fiind intuitive şi 
uşurînd, în mod discret, procesul de navigare. 
Printre avantajele noii versiuni faţă de pagina 
precedentă se numără perfecţionarea proce-
sului de afişare a cursului valutar care se pro-
duce automat, inclusiv afişarea dinamicii prin-
cipalelor valute de referinţă. 

A fost esenţial îmbunătăţit meniul reţelei de 
unităţi, fiind dotat cu harta interactivă. Va 
urma, de asemenea, introducerea unui buton 
special (geolocalizarea) care va indica utiliza-
torului unitatea bancară MAIB din imediata sa 
apropiere (filiala, agenţia, bancomatul). 
A fost atins un alt nivel de funcţionare a cal-
culatoarelor de credite şi de depozite, acestea 
fiind prezente acum în mai multe meniuri - în 
fiecare dintre cele dedicate produselor respec-
tive pentru persoanele fizice.  
O realizare importantă constituie îmbunătăţi-
rea serviciului suport clienţi - a fost implemen-
tat  chat-ul care permite comunicarea imedia-
tă on-line cu clienţii, direct pe site. A devenit 
mai performantă şi procedura de abonare la 
newsletter şi la noutăţi.  A fost implementat 
serviciul de sesizări „antifraudă” ale angajaţilor.   
Mult mai prietenoasă a devenit pagina dedica-
tă depozitelor pentru persoane fizice.
De remarcat şi galeria foto, care a devenit mai 
plăcută şi mai funcţională, iar spoturile video 
pot fi urmărite acum într-o calitate net superi-
oară celei ce a fost.  
Eforturi mari au fost depuse pentru actualiza-
rea tuturor materialelor informaţionale de pe 
pagină.  
A fost schimbat aspectul interfeţei, dar şi pagi-
nile de interior pentru Internet Banking şi Mo-
bile Banking, acestea fiind aduse în acelaşi stil 
cu pagina Web. Dar cel mai important  acum, 
site-ul corporativ al băncii a devenit mult mai 
„mobil”, pentru că se redimensionează auto-
mat pentru orice dispozitiv mobil - telefon, 
tabletă, etc.  
Într-un cuvînt, pagina Web a MAIB a devenit 
mai logică, mai simplă, mai comodă şi mult 
mai atrăgătoare, iar cel mai important - mult 
mai modernă. Lansarea oficială a noii versiuni 
a paginii Web oficiale www.maib.md a avut 
loc pe 24 august 2015, însă banca continuă 
procesul de perfecţionare a acesteia pentru a 
satisface cele mai înalte cerinţe ale  celor mai 
exigenţi utilizatori. 

 Evoluţie

Numărul de vizite pe site  a depăşit 3,7 
milioane şi a crescut cu 41,07% în 9 luni 
ale anului curent. Creşteri esenţiale  s-au 
înregistrat la compartimentul numărul 
paginilor vizualizate - cu 33,52%. Topul 
paginilor accesate de vizitatori ai Paginii 
de Start este deţinut de aplicaţia M@
IB On-Line (33% din clicuri). Aici, lider în 
accesări este Internet Banking. Pentru 
Persoane fizice interes deosebit a 
reprezentat meniul Depozite, urmat de 
Carduri, Credite, Conturi curente.   Pagina 
corporativă a băncii este vizitată în medie 
de 13,8 mii de persoane pe zi. Se atestă 
o evoluţie de accesare a paginii de pe 
tablete şi telefoane mobile: cu 2,94% 
pînă la 110 mii de vizite de pe tablete şi cu 
12,78% pînă la 475 mii - de pe telefoane 
mobile. 
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 Top eficiență

Găgăuzia a ales cea mai bună bancă

Vara aceasta, în UTA Gagauz-Yeri s-a 
desfăşurat concursul „Cel mai bun 
antreprenor al Găgăuziei - 2014”, în cadrul 
căruia au concurat companii, întreprinderi 
mici şi mojlocii, antreprenori individuali, 
bănci şi societăţi de asigurări. Cîştigătoarea 
la categoria „Cea mai bună bancă prezentă 
în Găgăuzia” a fost desemnată Filiala BC 
„Moldova Agroindbank” SA din or. Ciadîr-
Lunga. Diploma pentru locul I a fost înmînată 
directorului Filialei, Ana GOSPODINOVA, în 
cadrul unei ceremonii festive ce a avut loc în 
or. Comrat. Concursul este organizat anual 
de către administraţia autonomiei găgăuze. 

Distincţia oferită Filialei Ciadîr-Lunga a MAIB 
este apreciată de către echipa acesteia, dar 
şi de conducerea băncii drept o confirmare 
a strategiei eficiente de dezvoltare a băncii 
la nivelul întregei reţele de distribuţie. 
Prezent la ceremonie, Vicepreşedintele 
Comitetului de Conducere al BC „Moldova 
Agroindbank” SA, Oleg Paingu, a menţionat 
că, în pofida concurenţei acerbe din regiune 
pe segmentul bancar, aici fiind prezente 

toate băncile comerciale din ţară, Filiala 
Ciadîr-Lunga a BC „Moldova Agroindbank” 
SA reuşeşte să atingă indici remarcabili de 
activitate.

Astfel, la data de 1 iulie 2015, cînd s-a 
încheiat depunerea dosarelor pentru 
participare la concurs, portofoliul de clienţi 
al filialei a depăşit 5230 de persoane juridice 
şi fizice. Soldul creditelor a însumat cca 106 
mln lei, iar cel al depozitelor 124 mln lei la 
data desfăşurării concursului, toţi îndicatorii 
fiind net superiori celor ale concurenţilor şi 
în creştere faţă de perioada similară. 

Felicitări, stimaţi colegi din Filiala Ciadîr-
Lunga, şi succes pentru noi realizări!
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Cu ocazia aniversării sale de 50 de ani, Facul-
tatea de Economie a Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova (UASM) a organizat pe 8 
octombrie Simpozionul Ştiinţific Internaţio-
nal „Reformele economice în sectorul agro-
alimentar şi impactul lor asupra dezvoltării 
economiei naţionale”. La evenimentul festiv 
au participat reprezentanţi ai Guvernului, ca-
drului profesoral, oaspeţi înalţi din ţară şi de 
peste hotare, absolvenţi ai diferitelor promo-
ţii. Printre cei prezenţi a fost şi Serghei Cebo-
tari, Preşedintele Comitetului de Conducere 
BC „Moldova Agroindbank” SA, absolvent al 
Facultăţii de Economie a UASM.
Adresîndu-se cu un cuvînt de salut către 
asistenţă, Serghei Cebotari a menţionat că 
Facultatea de Economie a ajuns la vîrstă unei 
experienţe bogate, unui nume sonor, dar şi a 
perspectivelor frumoase de dezvoltare. Cor-
pul profesoral de o calificare înaltă şi baza  
academico-ştiinţifică performantă inspiră în-
credere în acest sens. 
„O spun în cunoştinţă de cauză, pentru că 
personal am avut onoarea să studiez la Fa-
cultatea de  Economie a Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova.  Cunosc din prima sursă 
calitatea studiilor de aici şi utilitatea lor ulteri-
oară în activitatea practică, inclusiv în funcţia 
pe care o deţin azi”, a spus Preşedintele MAIB.  
Serghei Cebotari a menționat, de aseme-
nea, că  facultatea a traversat perioade de 
mari transformări, însă şi acum rămîne uni-
ca facultate ce pregăteşte economişti în do-
meniul sectorului agrar şi turismului rural, în 
Republica Moldova. 
„Vă doresc, stimate domnule rector, onorată 
asistenţă, să vă menţineţi această autoritate 
binemeritată în mediul academic, respectul 
numeroşilor studenţi şi absolvenţi, să avan-
saţi în continuare pe calea succeselor edu-
caţionale şi ştiinţifice!”, a subliniat Preşedin-
tele băncii.

În numele tuturor absolvenţilor Facultăţii de 
Economie a Universităţii Agrare de Stat, Ser-
ghei Cebotari a  exprimat recunoştinţa pro-
fundă instituţiei şi a dorit ca toţi studenţii de 
azi şi de mîine să fie la fel de recunoscători 
pentru munca depusă de profesorii de aici, 
iar economia şi ţara să profite de rezultatele 
eforturilor depuse de ei.

 Alma mater

Facultatea de Economie a UASM, 
omagiată de absolventul acesteia, 
Serghei Cebotari

Dr. Petru Tomiţa,  
decan al Facultăţii de Economie, 
UASM 

Acad. Gheorghe Cimpoieş,  
Rectorul UASM

Serghei Cebotari,
Preşedintele Comitetului de Conducere  
BC  „Moldova Agroindbank” SA
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Notă: Facultatea de Economie în cadrul In-
stitutului Agricol a fost creată în anul 1965, 
prin ordinul Ministerului Învăţămîntului de 
atunci. Universitatea Agrară de Stat din Mol-
dova  este una din cele mai vechi instituţii 
de învăţămînt superior din Republica Mol-
dova, însumînd o istorie de aproape 82 de 
ani.  În cele peste opt decenii de existenţă, 
UASM s-a afirmat nu doar în ţară, ci şi peste 
hotare -  prin formarea a zeci de mii de spe-
cialişti de prestigiu, prin performanţe ştiin-
ţifice, prin numeroşi absolvenţi care au ocu-
pat sau deţin funcţii de importanţă majoră 
pentru stat şi economia naţională. În semn 
de înaltă apreciere a meritelor deosebite în 
dezvoltarea învăţămîntului universitar, pen-
tru contribuţie substanțială la pregătirea 

specialiştilor de înaltă calificare şi activitate 
metodico-ştiinţifică prodigioasă, pe 4 oc-
tombrie 2013, Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă dis-
tincţie de stat - „Ordinul Republicii”. Serghei 
Cebotari a absolvit Facultatea de Economie 
a UASM în anul 1989, specialitatea „Econo-
mist în evidenţa contabilă”. Şi-a început ca-
riera în cadrul BC „Moldova Agroindbank” 
SA  în funcţia de vicedirector de Filială, fiind 
ales în anul 2013 Preşedinte al Comitetului 
de Conducere al băncii. A urmat Programul 
MBA pentru top-manageri. Pentru activi-
tate prodigioasă în sistemul financiar-ban-
car, contribuţie la promovarea politicii mo-
netar-creditare şi înalt profesionalism, prin 
Decret al Preşedintelui Republicii Moldova, 
în mai 2011 i-a fost conferit Ordinul „Gloria 
Muncii”. 

 Alma mater
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Filiala Criuleni şi clienţii săi au 
sărbătorit Hramul oraşului 

Pe 19 septembrie a fost sărbătorit Hramul ora-
şului Criuleni. Ţinînd cont de faptul că localita-
tea, pentru prima dată, este amintită ca punct 
de hotar la 23 septembrie anul 1607, fiind 
cumpărată de Nicoară Donici cu 100 zloţi tă-
tăreşti, putem deduce că oraşul Criuleni a atins 
vîrsta de 408 ani. Abia în 1662 „Criulenii” devin 
o localitate cunoscută, alături de Ustia, Ohrin-
cea şi Zolonceni, ultimele două şi astăzi făcînd 
parte din componenţa primăriei Criuleni. Pri-
mii proprietari din Criuleni au fost familii de 
moldoveni: Sclifos, Samoilă şi Tătaru.

Geografic, oraşul Criuleni este aşezat într-o re-
giune de coline şi şes, pe malul drept al rîului 
Nistru, la distanță de 45 km nord-est de la capi-
tală. Nistrul se mărgineşte pe partea de nord-
est cu oraşul Criuleni pe o distanță de 3 km. 
Populația oraşului Criuleni este de circa 10.000 
locuitori, împreună cu cele două sate din com-

ponenţa primăriei. Din anul 1998 oraşul Criu-
leni este înfrățit cu oraşul Orăştie din România. 
Primarul oraşului Criuleni este Dumitru Simon, 
ales în iunie 2015.

Istoria filialei Criuleni a BC „Moldova Agroind-
bank” SA, condusă din anul 1999 de Directorul 
Ina Primov,  face parte din istoria contempo-
rană a  oraşului. Fiind reorganizată din secţia 
raională a „Agroprombank” a URSS şi ampla-
sată în prezent în centrul istoric al oraşului, 
Filiala MAIB din Criuleni este astăzi cea mai 
importantă reprezentanţă bancară din raion. 
Aceasta deserveşte 5248 de clienţi, inclusiv 
5041 persoane fizice, ceea ce constituie un nu-
măr maxim de clienţi printre toate filialele care 
activează în acest raion. 

„Pentru noi toţi clienţii sînt importanţi, mun-
cim pentru bunăstarea tuturor. Aş putea to-
tuşi să menţionez cîţiva cei mai vechi şi fideli 
parteneri ai filialei, care reprezintă sectorul tra-
diţional pentru raionul nostru - cel agroindus-
trial, şi anume: SRL „Cotoman”, SRL „Tridenal”, 
SRL „Cimcazac”, SRL „Mais”, SRL „Alvens-Agro”, 
SA „Crio”, ÎI „Cazacu”, SRL „Tehagroservica”, SRL 
„Plamadeala-Agro”, a remarcat directorul Filia-
lei Criuleni, Ina PRIMOV.  

Mulţi dintre clienţii filialei Moldova Agroind-
bank, împreună cu familiile lor, au venit pe 19 
septembrie să-şi omagieze oraşul, insistînd 
să felicite şi angajaţii din cadrul Filialei MAIB. 
Standul băncii la sărbătoarea oraşului a fost 
vizitat de sute de oaspeţi, aceştia fiind serviţi 
cu dulciuri şi bucurîndu-se de urările frumoase 
din partea  echipei filialei.    

Pentru BC „Moldova Agroindbank” SA este o 
tradiţie să fie alături de clienţii săi şi de sărbă-
tori, şi la muncă, aduncîndu-le bucurii şi pros-
peritate!

 Parteneriat
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Moldova Agroindbank în dialog  
cu viitori antreprenori

Asociaţia Obştească “Junior Achievement 
Moldova” a organizat în perioada 26 iulie – 
01 august 2015, Şcoala de Vară pentru dez-
voltarea competențelor antreprenoriale şi 
valorilor democratice, la Complexul Turistic 
“Costeşti”, raionul Ialoveni. În cadrul acestui 
proiect au participat 20 de profesori şi 45 de 
elevi cu vîrste cuprinse între 16 şi 19 ani de 
pe ambele maluri ale Nistrului, care studia-
ză educația economică în cadrul programu-
lui şcolar.

Activitățile s-au axat pe 3 domenii relevante:

 
• Democrație – valori umane, comunicare 
şi soluționarea conflictelor;

• Antreprenoriat – etica în business, oportu-
nități de angajare, acumulare de fonduri, me-
tode şi instrumente de obține a acestora;

• Lideri – autoapreciere, protecția tinerilor 
de riscurile sociale şi subiecte de implicare a 
tinerilor în activități comunitare.

Şcoală de vară a fost susținută de către BC 
“Moldova Agroindbank” SA, un partener 
mai vechi al organizaţiei “Junior Achieve-
ment Moldova”.  

Pe parcursul cîtorva zile, tinerii şi profeso-
rii, împreună cu trainerii au discutat despre 
principiile formării şi consolidării comunită-
ții participanților prin prisma mai multor ac-
tivități (jocuri) -,,Acesta sunt eu”; ,,Cuşca lui 
Vulcan”; ,,Podul”, etc.

La deschiderea Şcolii, pe 26 iulie, MAIB a fost 
reprezentată de Nicolae SALINSCHI, specia-
list superior credite Filiala Ialoveni  BC “Mol-
dova Agroindbank” SA.  
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“Am frumoasa misiune sa reprezint Moldova 
Agroindbank la acest eveniment. Vă doresc 
ca timpul petrecut în aceste locuri minunate 
de la noi, să fie util pentru Dumneavoastră. 
Moldova Agroindbank susţine de mulţi ani 
activităţile pe care le desfăşoară Asociaţia 
“Junior Achievement Moldova” în tot ceea 
ce face pentru tineri.  Acest lucru denotă 
grija Moldova Agroindbank faţă de genera-
ţia tînără care reprezintă viitorul Republicii  
Moldova”, a spus în cuvîntul său de salut re-
prezentanul MAIB.  

Activitățile din sfera antreprenoriatului, des-
făşurate în cadrul Şcolii de Vară, au ţinut de 
etica în business, oportunități de angajare, 
acumulare de fonduri, metode şi instrumen-
te de a obține succese în antreprenoriat. În 
cea de-a doua zi a Şcolii, pe 27 iulie, parti-
cipanţii au avut ocazia să se familiarizeze 
cu serviciile şi produsele destinate tinerilor, 
oferite de BC “Moldova Agroindbank” SA, şi 
anume: cardul Avanti, credite pentru start-
up-uri, Internet- şi Mobile-banking, etc. 
Specialiştii Departamentului Vînzări Retail a 
băncii s-au deplasat la Costeşti pentru a îm-
părtăşi informaţii utile, pe care trebuie să le 
cunoască viitorii antreprenori.   

Elena ANTOHI, manager produse necredita-
re, Departamentul Vînzări Retail BC “Moldo-
va Agroindbank” SA, a răspuns la numeroa-
se întrebări adresare de tineri şi de profesori, 
inclusiv despre condiţiile de creditare a 
afacerilor şi pentru procurarea imobilului, 
despre produsele de depozit pentru tineri 
şi pentru pensionari, despre indicatorii de 
dezvoltare a băncii, precum şi despre iniţia-
tivele sociale realizate de MAIB, în particular 
în domeniul educaţiei şi tineretului.

Durata prezentării Moldova Agroindbank 
pentru participanţii la Şcoala de Vară a de-
păşit mult programul destinat acestui panel, 
auditoriul manifestînd curiozitate maximă şi 
comunicare interactivă eficientă.  

.

 Parteneriat
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Şcoala în care au învăţat  
Valentina Naforniţă şi Alex Calancea

Aproape de malul Prutului, în raionul 
Glodeni, este un sat frumos şi bogat cu 
oameni talentaţi - Cuhneşti. De aici provin 
asemenea personalităţi proeminente, 
precum cîntăreață de operă, soprana 
Valentina Naforniță şi interpretul Alex 
Calancea, care şi-au dus mai în toată lumea 
faima localităţii, dar şi a ţării noastre; 
medicul Vitalie Beţişor al cărui monument 
a fost instalat recent pe Aleea Savanţilor 
şi Medicilor Iluştri; Larisa Turea - critic de 
teatru şi film; oameni politici, miniştri, etc.

Arta şi cultura sînt la ele acasă, în Cuhneşti. 
Anume de la Casa de Arte Cuhneşti, situată 
într-o căsuţă bătrînească, porneşte cariera 
muzicală a Valentinei Naforniţă şi a lui Alex 
Calancea. 

Asceastă instituţie culturală de mai mulţi 
ani se bucură de sprijinul băncii noastre 
şi, în special, de atenţia Filialei Glodeni. La 
începutul lunii decembrie 2014, clădirea 
şcolii a fost afectată de un incendiu, iar 
banca a venit în ajutor pentru lichidarea 
consecinţelor acestuia. Şi clipele de bucurie 
Şcoala de Arte din Cuhneşti îşi împărtăşeşte 
cu Moldova Agroindbank. Recent, instituţia 
şi-a sărbătorit cea de-a 25-a aniversare, 
Moldova Agroindbank fiind invitată să 
participe la acest eveniment important. 

Pe lîngă suportul financiar acordat cu acest 
prilej, banca a venit şi cu un mesaj de felicitare 
din partea Preşedintelui Comitetului de 
Conducere, Serghei Cebotari. Prezentă 
la eveniment, Directorul Filialei Glodeni, 
Tamara JITARIUC, a dat citire mesajului, 
prin care MAIB îşi reconfirmă ataşamentul 
pentru valorile culturii naţionale, Şcoala de 
Arte din Cuhneşti avînd un aport simţitor 
la menţinerea şi promovarea acesteia. 
Directorul Şcolii, Violeta HUZINSCHI, a 
mulţumit pentru cuvinte frumoase şi pentru 
susţinerea acordată de către MAIB Şcolii de 
Arte.         

 Implicare

Anume de la Casa de Arte Cuhneşti, situată în-
tr-o căsuţă bătrînească, porneşte cariera muzi-
cală a Valentinei Naforniţă şi a lui Alex Calancea. 
  
Imagine foto: www.jc.md 
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„Gîndim global, acționăm local!”...

...Acesta a fost genericul acţiunii de 
salubrizare „Parcul meu curat”, organizat pe 
17 octombrie de către Asociaţia Obştească 
„Parcurile Viitorului” la care a participat 
şi o echipă din cadrul BC „Moldova 
Agroindbank” SA. S-au implicat, pentru că 
sînt activi şi responsabili, pentru că preferă 
să locuiască într-un oraş cu parcuri curate. 
Au demonstrat acest lucru prin exemplul 
propriu, aderînd la salubrizarea Parcului din 
Valea Trandafirilor. 

Mulţumim pentru acest gest responsabil 
colegilor: Valentina Micleuşanu şi Svetlana 
Burduja, DRUO; Victoria Koroli, Asistent al 
Preşedintelui băncii; Ecaterina Gordova, 
Filiala Chişinău Buiucani; Andrei Arama şi 
Ghenadie Beldiga, Departamentul Vînzări 
Retail; Iurie Gîrlă, Direcţia Administrare. 
Echipa a fost condusă de Eugeniu Josan, 
membru al Comitetului de Conducere, şef 
al DRUO.    

Fiecare mînă de ajutor este un pas important 
pentru a face lumea mai bună. Aceasta 
depinde de fiecare dintre noi, căci mediul 
în care trăim nu e numai al nostru, e şi al 
urmaşilor noştri. 

 Implicare
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 Echipa MAIB

Vacanța 2015...

în CIFRE:
93 de salariaţi cu membrii familiilor au 
mers în excursii la mare, organizate de 
Comitetul Sindical al Organizaţiei Sindi-
cale a Lucrătorilor BC „Moldova Agroind-
bank” SA  în comun cu administraţia 
băncii.

24 de salariaţi au beneficiat de foi de 
tratament în instituţii balneosanatoriale 
din ţară şi de peste hotare.

26 de copii ai angajaţilor băncii au avut 
posibilitatea să se odihnească în tabere-
le de vară. 

în IMAGINI: 
Piatra-Neamţ, România, 8-9 august 
2015 
Sovata, România, 27-31 august 2015
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Publicație scrisa de un specialist MAIB, 
utilă pentru clienţi

Pentru orice stat promovarea comerţului exte-
rior devine un scop în sine. Acesta poate fi rea-
lizat printr-un ansamblu de acţiuni şi mijloace 
care vizează informarea şi atragerea cumpă-
rătorilor potenţiali în vederea satisfacerii ne-
cesităţilor şi dorinţelor acestora şi, implicit, a 
creşterii eficienţei economice a activităţii în-
treprinderilor producătoare. Recent, a fost lan-
sat un volum de maxim interes pentru mediul 
de afaceri, dar şi pentru studenții economişti, 
apărut la editura ”Print – Caro”. Este vorba de 
”Potențialul de export al Republicii Moldova”, 
semnat de dr. Olga Bejenaru, Manager Mar-
keting în Departamentul Marketing BC „Mol-
dova Agroindbank” SA. 
Analiza structurală a comerțului exterior al 
RM, modelarea matematică a potențialului 
de export în contextul crizei economice inter-
naționale – sînt aspecte esențiale ale situației 
economice din republică, abordate  de Olga 
Bejenaru. 
”Pentru început, am elaborat şi susținut o teză 
de doctor cu acelaşi titlu şi, ulterior, am editat 

volumul. Încă de pe băncile facultății, am con-
statat un vid informațional, pe care l-am înfrun-
tat cu greu. De aceea, am decis să investighez 
cu mijloace ştiințifice situația din țară referitoa-
re la capacitățile noastre de export şi import. La 
modul practic, am făcut modelarea matemati-
că pe marginea influenței evoluțiilor cursului 
valutar asupra puterii de cumpărare, exportului 
şi importului Republicii Moldova. Totodată, am 
efectuat un studiu de caz referitor la estimările 
potențialul de export la nivel de întreprinderi. 
Fiecare unitate economică necesită asemenea 
calcule înainte de a-şi materializa ambițiile în 
exterior”, consideră autoarea. 

Olga Bejenaru este economist, magistru în 
economie, doctor în științe economice, speci-
alitatea: economie mondială; relații economi-
ce internaționale. În prezent deține poziția de 
Manager Marketing la BC „Moldova Agroind-
bank” SA. Este autoarea a peste 30 articole, 
analize și studii publicate la nivel național și 
internațional în Republica Moldova, Austria, 
Germania și România. Publicațiile abordează 
cu prioritate tematica financiar-bancară și cea 
științifico-economică.

 Fii autodidact - fii lider!

 
Din partea redacţiei: Cu toate că unele afirmaţii 
pot fi intepretate de cititori în mod diferit, avînd în 
vedere evoluţia perioadei în care a fost elaborat 
manuscrisul, totuşi salutăm lansarea publicaţiei 
şi eforturile depuse de autor. Cartea „Dezvoltarea 
potențialului de export al Republicii Moldova” poate 
fi procurată online pe Bestseller.md.
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Masteri şi nu doar...

Master este un titlu academic ce se acordă 
după absolvirea celui de-al doilea ciclu 
universitar într-un anumit domeniu. 
Studiile de master oferă un grad mai mare 
de educație şi calificări. Este îmbucurător 
faptul că numeroşi colegi din cadrul băncii 
obţin acest titlu ştiinţific pentru a aplica 
cunoştinţile şi abilităţile în activitatea de zi 
cu zu. 

În acest sens, aducem felicitări şi urări 
de succes lui Stanislav ZAMĂ, specialist 
deservire conturi, Direcţia Operaţiuni cu 
Clienţii la Centrala Băncii, Consultant clienţi 
retail, care recent susținut Teza de Master 
la Universitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Drept, Specialitatea Dreptul 
în Afaceri. 

Şi mai îmbucurător este faptul că tot mai 
mulţi masteri se încadrează în filialele 
băncii din teritoriu. Este şi cazul Innei 
CATELLI şi al lui Emilian CEMÎRTAN, ambii 
fiind absolvenţi ai Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova şi încadrîndu-se de curînd 
la Filiala Drochia. În acest an, Inna Catelli 
a obţinut Titlul de Master la Facultatea 
Economie şi Politici de Dezvoltare Rurală, 
lucrarea sa avînd ca temă “Inovaţii şi 
spiritul antreprenorial în sectorul agrar al 
Republicii Moldova”. Emilian Cemîrtan a 

sisținut Teza de Master la aceeaşi facultate 
a UASM, lucrarea sa a fost întitulată 
“Inegalitatea veniturilor în societate”.

Însă nu doar educaţia şi cariera îi uneşte pe 
cei doi colegi - recent ei au devenit nu doar 
masteri şi colegi de filială, ci şi… soţ şi soţie, 
lucru care merită toată admiraţia noastră! 
În numele întregei echipe a MAIB, adersăm 
felicitări duble pentru Inna şi Emilian!    

 Fii autodidact - fii lider!

 
Relaţia Innei Catelli şi a lui Emilian Cemîrtan are o 
istorie lungă şi frumoasă, pornind încă de pe băncile 
Colegiului Agroindustrial din Rîşcani. În ultimul 
semestru din ultimul an de studii, de sărbătoarea 
Sfîntului Andrei, cei doi  au decis că împreună le 
va fi mai bine. Aşa au devenit de nedespărţit, încît 
atunci cînd Inna a decis să-şi continue studiile la 
UASM, Emilian i-a urmat calea… Faptul că ambii 
au fost angajaţi şi activează în prezent în aceeaşi 
bancă, în aceleiaşi echipă, este considerat de cei 
doi drept un mare noroc. Moldova Agroindbank 
era prima în lista companiilor unde şi-au dorit să 
fie angajaţi, pentru că este cea mai bună bancă şi 
un angajator onest şi solid. În afară de aceasta, le 
este interesant să muncească în cadrul aceleiaşi 
instituţii, pentru că au multe lucruri comune de 
discutat, se ajută reciproc şi se înțeleg de minune!

Inna CATELLI şi Emilian CEMÎRTANStanislav ZAMĂ
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 Pasionaţi de fotografie

“La Moldova toamnele…”

Aveţi în arhiva personală imagini 
foto cu natura sau peisaje 
urbane, realizate cu aparatul 
de fotografiat sau cu telefonul 
mobil? Împărtăşiţi această 
plăcere estetică cu toţi colegii din 
bancă, care neapărat vor aprecia 
arta Dumneavoastră fotografică! 
De această dată, vă invităm să 
admiraţi cîteva imagini realizate 
de colegii noştri Stanislav Midor 
şi Vladimir Solomon, la tema  
“La Moldova Toamnele…”.

Stanislav Midor,  
Manager suport vînzări, 

Departamentul Vînzări 
Retail

Vladimir Solomon, 
Specialist administrare 

web, Departamentul 
marketing
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Practicarea unui hobby, pe lîngă plăcerea și detașarea de la grijile cotidiene, contribuie la dezvoltarea 
multilaterală a persoanei, îi consolidează individualitatea și o face distinctă în societate. Totodată, odih-
na activă este un timp esențial pentru păstrarea sănătății fizice și psihice. Mulţi dintre colegii noștri sînt 

pasionaţi de diverse genuri de artă sau de sport, de la tradiţionale pînă la cele exotice și, în afara orelor de 
serviciu, se întrunesc în cadrul cluburilor de interese. 

Astfel, un grup de colegi din cadrul băncii au aderat la Clubul  de dans El Tango Tentacion (antrenorii 
Valeriu Mihai si Inna Dima) și s-au manifestat deja în arta tangoului argentinian. În curînd, echipa va 

participa  la primul său eveniment public -

 „Curso Práctico & Milonga - Tango NOVA” 
menit să contribuie la   promovarea acestui dans în ţara noastră. Evenimentul va avea loc pe 21 noiem-

brie 2015, în incinta hotelului Jolly Alon și este organizat pentru membrii școlii, dar și pentru toţi cei care 
doresc să cunoască tangoul mai bine și să înveţe ceva nou din acest dans înflăcărat. Sînt invitați antrenorii 
Cristi Crang & Iulia Gordan (România), Tatiana Gordinscaia & Pavel Lozan (Moldova). Oricine poate 
participa la eveniment, care, cu siguranţă, va fi însoţit de  emoţii explozive și de o atmosferă incendiară!

Cei interesaţi pot apela la numărul de telefon: 0 68 554230. De asemenea, puteţi obţine informaţii suplimentare apelînd colegii din 
cadrul băncii, care practică tangoul: Rodica Tutunaru sau Andrei Prepeliţa, la numărul de telefon: 022-30-34-16 și 022-44-35-16.

 Colegi de Hobby 

Acestea sînt organizate săptămînal, în afara 
orelor de serviciu, în fiecare zi de joi, între 
orele 19:00 – 20:40. Sala arendată în cadrul 
complexului sportiv al Universităţii de Stat 
de Educaţie Fizică şi Sport (sala nr. 114, et. 
1, mun. Chişinău, str. Andrei Doga 24/1) este 
dotată cu tot echipametul necesar, inclusiv 
palete şi mingi de ping pong. Săptămînal, 
minim 10-12 angajaţi MAIB frecventează 
antrenamentele menţionate. Veniţi şi Dum-
neavoastră să consolidăm spiritul de echipă 
şi să continuăm tradiţia frumoasă a BC “Mol-
dova Agroindbank” SA acumulată de senio-
rii jocului de tenis de masă pe parcursul mai 
multor ani.  

De remarcat că la finele lunii ianuarie 2016 se planifică primul turneu intern al 
angajaţilor băncii la tenis de masă. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să 
contactaţi colegii noştri din cadrul Departamentului Vînzări Retail: Maria Chiron, 
Manager suport vînzări, tel 022-66-48-68 şi Ion Dulce, Manager credite Persoane 
Fizice şi microcredite, tel. 022-21-24-67.

Colegii din cadrul BC „Moldova Agroindbank” SA sînt invitaţi să se alăture echipei 
AMATORILOR DE TENIS DE MASĂ  
pentru a participa la antrenamentele organizate şi finanţate de bancă.




