
S E R G H E I  C E B O T A R I : 

„�SUNTEM�PREGĂTIŢI�
PENTRU�NOI� 
PERSPECTIVE”
Întreaga sa carieră este legată de această bancă,  însă noua funcţie 
l-a făcu t să aibă o altă atitudine pentru institu ţie.  Despre noile sale 
sentimente,  despre provo cări  şi  perspective,  vorbim cu Serghei  Cebotari , 
preşedintele C omitetului  de conducere al Mold ova Agroindbank. 
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Dle Cebotari, povestiţi-ne ce reprezintă la momen-
tul actual această instituţie, Moldova Agroind-
bank?

Moldova Agroindbank înseamnă un brand puternic, capital 
robust, cote importante pe piaţă, eficienţă operaţională, o 
echipă implicată, un portofoliu al clienţilor – solid şi de cali-
tate. Băncii îi revine un rol-cheie pe piaţa bancară autohtonă, 
instituţia dispune de o reţea extinsă de filiale şi agenţii, aplică 
cele mai moderne tehnologii pentru desfăşurarea afacerilor 
şi deservirea clienţilor. Noi suntem o organizaţie stabilă, de 
încredere, suntem orientaţi spre inovaţii şi menţinerea unui 
mediu dinamic de dezvoltare.
Totodată, este necesar de a înţelege că e imposibilă existenţa şi 
dezvoltarea permanentă doar din contul unui set standard de 
avantaje concurenţiale, oricât de puternice ar fi acestea, or se 
produc schimbări în conjunctura locală, cea regională, mediul 
extern se schimbă din cauza că este anticipată o reducere a 
ritmurilor de creştere. Banca noastră a prins puteri şi, în aceste 
condiţii, se poate dezvolta stabil şi eficient încă o perioadă 
foarte îndelungată. Însă aceşti factori sunt totuşi insuficienţi 
pentru a manevra în fluxul modern de condiţii, provocări şi 
riscuri. Pentru acestea este necesară o strategie flexibilă, rezis-
tentă la diferite situaţii şi condiţii, una care să genereze perma-
nent noi atuuri de perspectivă. Graţie suportului Consiliului 
Băncii, adică al acţionarilor, am reuşit să elaborăm anume o 
astfel de strategie care cuprinde perioada anilor 2014-2016. 
Ştiţi ce este important pentru bancă şi îmbucurător pentru 
mine? Faptul că acest lucru a devenit posibil graţie faptului 
că s-a schimbat filozofia de gestiune caracteristică noii echipe 
de top-manageri, aceasta însemnând o abordare inovativă, de 
creaţie, flexibilitate în ceea ce ţine de conştientizarea, preveni-
rea riscurilor şi reacţionarea la ele…

>>> S-a împlinit exact un an de când aţi fost ales 
de către adunarea generală a acţionarilor în 
funcţia de preşedinte al Comitetului de Conduce-
re. Care sunt performanţele principale ale băncii 
din ultimul an?

Sarcina noastră principală în calitate de cea mai apropiată 
bancă de client întotdeauna a constat în satisfacerea aşteptări-
lor clientului prin produse şi servicii de calibru ce corespund 
specificului acestora şi cerinţelor de pe piaţă. În acest sens, pe 
parcursul ultimului an, am lansat o serie de produse prevă-
zute pentru segmente diferite. Pentru clienţii de categoria 
VIP, am oferit un card bancar de clasa Premium, MasterCard 
Platinum, şi cardul Priority Pass, acesta din urmă oferind un 
spectru enorm de priorităţi în întreaga lume. În plus, pentru 
toţi deţinătorii cardurilor noastre oferim un serviciu unic, 
cash-back, ceea ce presupune că o parte din banii cheltuiţi 
pentru cumpărături este returnată pe contul deţinătorului de 
card. Aceasta înseamnă că, în premieră pe piaţa bancară din 
Moldova, un simplu card bancar a devenit, totodată, şi un 
card de discount. La capitolul carduri am mers şi mai departe, 
astfel instituţia noastră a fost certificată cu dreptul de utilizare 
a Contactless MastercСard PayPass, adică a tehnologiei con-
tactless (non-contact) de utilizare a cardurilor. În general, în 
activitatea noastră punem accentul pe dezvoltarea tehnologii-
lor bancare moderne. Am continuat să dezvoltăm sistemul de 
deservire la distanţă InternetBanking M@IB şi am dezvoltat 
sistemul MobileBanking M@IB, am deschis cca 20 de zone 
de autodeservire. Dezvoltarea reţelei fizice a continuat prin 
deschiderea a 15 agenţii noi. Finalmente, în prezent Moldova 
Agroindbank dispune de cea mai ramificată reţea de distri-
buţie, care include 70 de filiale, 39 de agenţii, un centru de 
deservire, 191 de АТМ-uri şi peste 2600 de POS-terminale. La 
moment, în Moldova nu există nicio zonă care să nu fie acope-
rită de serviciile bancare oferite de Moldova Agroindbank.
În paralel, specialiştii noştri au adaptat produsele banca-
re existente la rigorile pieţei, făcându-le şi mai atractive 
pentru clienţi.
Dacă e să recurgem la limbajul cifrelor, atunci voi menţiona 
că am încheiat anul 2013 cu un profit-record pentru piaţă, 
de 325 mln. de lei, sau cu 7 la sută mai mult decât profitul 
obţinut în 2012. Apropo, dispunem deja de date şi mai noi 
despre profit pe care le consider destul de relevante. Astfel, 
în primele cinci luni ale anului 2014 profitul net al Moldova 
Agroindbank a constituit cca 156,42 mln. de lei, ceea ce este 
cu peste 20 la sută mai mult decât în perioada de referinţă a 
anului precedent.
Poate că va părea un patos, însă ţin să accentuez în mod speci-
al contribuţia băncii noastre la dezvoltarea economiei naţiona-
le. Reflectaţi asupra acestor cifre: în ţară activează 14 bănci, iar 
31 la sută din suma totală a creditelor acordate în agricultură 
pe parcursul anului 2013 au revenit unei singure bănci – Mol-
dova Agroindbank. Respectiv, instituţiei noastre îi revin 30 la 
sută dintre toate creditele oferite industriei alimentare, 35 la 
sută dintre cele oferite pentru transporturi şi comunicaţii, dar 
şi 47 la sută dintre creditele de consum.
Eu consider că este foarte importantă perfecţionarea siste-
mului de remunerare şi motivare a angajaţilor. Cu acordul 
acţionarilor am reuşit, posibil în premieră în ultimii mai mulţi 
ani, să eficientizăm sistemul de stimulare materială şi morală a 

personalului. Este vorba şi de majorarea salariilor, şi de prime 
băneşti, şi, un lucru la fel de important, oportunităţi enorme 
pentru creşterea profesională – traininguri, seminare, cursuri 
atât în ţară, cât şi peste hotare. Am sincera încredere în faptul 
că pentru ei este interesant şi confortabil să activeze în cadrul 
băncii noastre.

>>> Ce perspective de dezvoltare are banca?

Voi repeta că noi avem o strategie de dezvoltare pe termen lung 
unde este stipulat obiectivul de a menţine poziţiile de lider prin 
consolidarea poziţiilor de bază la mai mulţi indicatori: active, 
credite şi depozite, prin menţinerea profitabilităţii capitalului la 
un nivel adecvat, dezvoltarea şi diversificarea activităţii, gesti-
onarea prudentă a riscurilor şi procedurilor de control intern, 
perfecţionarea continuă a calităţii personalului şi sporirea 
productivităţii muncii.
Piaţa bancară devine din ce în ce mai dură, iar în aceste 
condiţii este importantă o dezvoltare sănătoasă şi de calitate. 
Banca noastră a realizat şi realizează obiectivul în cauză prin 
intermediul unui parteneriat stabil cu clienţii care se bazează 
pe o deservire eficientă, competentă şi profesionistă. Şi pe 
viitor vom gestiona afacerile în aşa fel încât să asigurăm cora-
portul optim între profitabilitate şi protecţie contra riscurilor, 
sporind valoarea acţiunilor băncii.
Vom investi şi pe viitor în dezvoltarea canalelor electronice 

de deservire a persoanelor fizice şi juridice, în dezvolta-
rea reţelei de bancomate şi POS-terminale. Aţi observat, 
probabil, că am înlocuit câteva zeci de bancomate în capitală 
şi alte localităţi cu altele mai moderne, mai comode şi, chiar 
aş spune, mai elegante. Planificăm să înnoim tot parcul de 
bancomate, iar în viitorul apropiat vom instala şi nişte ban-
comate multifuncţionale.
În ceea ce priveşte cardurile bancare, foarte curând vom 
accede pe piaţă oferind un produs unic şi exclusiv pentru piaţa 
noastră. E vorba de un brand cu renume mondial. Am toată 
certitudinea că acest exerciţiu nu doar va extinde esenţial lista 
de servicii oferite clienţilor şi va permite instituţiei noastre 
bancare să ajungă la un nivel nou, dar va constitui şi un stimu-
lent pentru toată piaţa.
În afară de nivelul de confort şi calitatea deservirii clienţilor, 
noi, evident, vom continua să investim resurse în dezvoltarea 
şi motivarea personalului. Situaţia deja s-a ameliorat vizibil şi 
eu îmi doresc ca oamenii să vină la muncă, fie în oficiul central, 
fie în filiala din cel mai îndepărtat centru raional, pătrunşi de 
sentimentul demnităţii şi mândriei că sunt parte a celei mai 
bune bănci din ţară.

>>> Cu care dintre categoriile de clienţi este mai 
dificil să interacţionaţi: cu persoanele fizice, cu 
întreprinderile private ori cu instituţiile bugetare?

MAIB este o bancă universală care deserveşte toate segmen-
tele de clienţi şi în fiecare dintre acestea deţine poziţia de 
lider. Am putea spune, absolut justificat, că este interesantă şi 
eficientă interacţiunea cu fiecare dintre aceste segmente – atât 
din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere profe-
sional, or piaţa creşte, se modifică necesitatea de produse ban-
care. În plus, pentru a diversifica pieţele, la fel, este interesant, 
de a interacţiona cu diferite categorii de clienţi. Iar dacă este 
interesant şi eficient, atunci nu mai contează cât este de dificil.

>>> Aţi fost manager de mai multe niveluri. Vorbiţi-
ne despre specificul statului dvs. la moment, preşe-
dinte al Moldova Agroindbank.

Am văzut banca cu alţi ochi. Deşi eu chiar şi înainte de a fi ales 
în funcţia de preşedinte al Comitetului de conducere, o anu-
mită perioadă, am coordonat concomitent ambele segmente, 
cel corporativ şi cel de retail, adică aproape întreaga afacere a 
MAIB, oricum funcţia de conducător a necesitat o concentra-
re de forţe, de timp, de atenţie, chiar de responsabilitate. Acum 
sunt nevoit să mă implic şi să gestionez anumite segmente cu 
care mai demult aveam doar o tangenţă indirectă, inclusiv şi 
managementul economico-administrativ. Mă bucur că am o 
echipă puternică şi talentată de adepţi, o echipă în care am 
încredere totală. 

„Mă bucur că am o echipă 
puternică şi talentată de adepţi, o 
echipă în care am încredere totală.”
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>>> Care dintre trăsăturile caracterului v-au ajutat să 
vă perfecţionaţi şi să avansaţi?

Probabil, convingerea că direcţia de mişcare şi dezvoltare este una 
corectă, tenacitatea, şi, fără a părea lipsit de modestie, munca, o 
muncă de rutină, asiduă, extenuantă. Ştiţi că „diavolul se ascun-
de în detalii”, iată de ce trebuie să te adânceşti în esenţa oricărei 
probleme, indiferent de complexitatea acesteia.

>>> Cum recrutaţi specialiştii? Câţi angajaţi are banca?

Vă mulţumesc pentru o întrebare relevantă. În societate s-a înră-
dăcinat stereotipul că la bancă lucrează doar specialişti cu studii 
în domeniul financiar-economic, însă nu-i deloc aşa. O bancă, în 
general, dar în special una mare şi robustă, precum este Mol-
dova Agroindbank, reprezintă un organism mult mai complex, 
în cadrul instituţiei sunt angajate persoane de cele mai diferite 
specialităţi, economişti, contabili, jurişti, programatori, ingineri 
şi, apropo, jurnalişti, filologi etc. La fel avem unele segmente unde 
profilul de fapt nu este relevant. Principiul de bază în procesul de 
angajare este următorul: persoana trebuie să corespundă valorilor 
băncii şi să le îmbrăţişeze. Este vorba de integritate, responsabilita-
te, sârguinţă, tendinţa spre dezvoltare şi perfecţionare. La moment, 
în cadrul băncii sunt angajate peste 1600 de persoane.

>>> Care sunt problemele cu care se confruntă în pre-
zent sistemul bancar din Moldova?

În general, sistemul bancar al ţării cunoaşte o dezvoltare stabilă, 
creşte portofoliul de credite, depozite. Activele sistemului bancar 
s-au majorat în anul trecut cu 31 la sută. Conform unor opinii, o 
tendinţă exagerată de creştere a activelor face sistemul vulnerabil, 
or poate genera riscuri noi. Însă, în opinia mea, Banca Naţională 
aplică nişte acţiuni destul de eficiente care ajută băncile comerci-
ale să absoarbă eventualele riscuri în urma volumelor sporite de 
creditare. Bineînţeles, este necesar să mai scăpăm de o anumită 
„povară”, să dezvoltăm calitatea activelor, reducând cota credi-
telor neperformante. Apropo, care a fost lecţia oferită de criza 
financiară internaţională? Instituţiile de creditare urmează să-şi 
perfecţioneze sistemul de gestionare a riscurilor şi, în general, să-şi 
reconsidere atitudinea faţă de proiectele dificile, proiectele ce com-
portă riscuri. În acest sens, aş atenţiona în legătură cu un aspect 
important – calitatea activelor unei bănci, a sistemului în gene-

ral, urmează a fi apreciată într-o dinamică pe termen lung. Este 
relevant nu indicatorul activelor pentru o anumită perioadă de 
referinţă, pentru un trimestru sau pentru un semestru, ci evoluţia 
acestuia pe termen lung. Doar în baza unei astfel de caracteristici 
am putea spune obiectiv cât este de stabil portofoliul unei bănci.
Dacă recurgem la limbajul cifrelor, atunci datele de la începutul 
anului şi până în prezent denotă o tendinţă de creştere în sistem 
la toţi indicatorii. Astfel, pe parcursul primelor patru luni din 
2014, activele s-au majorat cu 3,2 la sută, iar creditele, la fel, cu 3,2 
la sută şi depozitele cu 3 la sută. Apropo, Moldova Agroindbank 
deţine o cotă importantă în ceea ce priveşte creşterea depozitelor 
persoanelor fizice în sistem pentru perioada ianuarie-aprilie (25 la 
sută). Aceasta înseamnă că populaţia are foarte mare încredere în 
banca noastră.

>>> Cum va fi afectat sistemul bancar autohton de ade-
rarea Moldovei la Uniunea Europeană?

Eu cred că primele schimbări sistemul bancar le va resimţi deja 
după intrarea în vigoare a Acordului de asociere cu UE. Bineînţe-
les, este vorba şi despre noi oportunităţi, dar şi despre noi rigori 
care-i vor afecta, în primul rând, pe clienţii noştri. În condiţiile 
conjuncturii care se profilează pentru ei, este important să treacă 
cu delicateţe şi abilitate peste perioada de reorientare de la pieţele 
estice la cele vestice. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: piaţa 
rusească o pierdem, iar pe cea europeană n-o vom valorifica prea 
curând. Ar putea apărea unele probleme la capitolul valorificarea 
cotelor de export pentru piaţa UE, aceasta ţine de calitatea mărfu-
rilor, mai sunt necesare încă multe investiţii pentru asigurarea cu 
utilaje tehnice de calitate înaltă, pentru logistică, pentru promo-
varea brandurilor… De faptul cum va face faţă acestor provocări 
economia, exportatorii, fireşte, depind şi perspectivele pieţei 
bancare.
Însă voi îndrăzni să declar că sistemul bancar al R. Moldova, mai 
mult decât orice alt segment, este gata pentru integrarea în siste-
mul bancar al UE. Foarte multe dintre actele legislative de care ne 
ghidăm în prezent în activitatea noastră deja demult au fost ajusta-
te la normativele UE. Bineînţeles, ţinând cont de rigorile înalte, de 
concurenţa acerbă la capitolul calitate şi număr care există în UE, 
vor rezista doar cei mai puternici. Iar de faptul că Moldova Agro-
indbank face parte din categoria celor puternici cred că nu are rost 
să vă conving… Noi suntem pregătiţi pentru noile perspective ale 
băncii şi ale ţării noastre. 

Reclama
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