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Eforturile MAIB de transformare într-o 
bancă europeană modernă au fost apre-
ciate de către una din cele mai influente 
reviste financiare internaţionale - Global 
Banking & Finance Review. Experţii aces-
teia au acordat BC „Moldova Agroind-
bank” SA Titlul de Cea mai bună bancă 
comercială din Moldova în anul 2015. 

Aprecierea „Global Banking & Finan-
ce Review” se bazează pe cercetările 
experţilor săi, precum şi pe evaluările 
profesioniştilor independenţi în dome-
niul financiar-bancar, dar şi pe opiniile 
publicului cititor. De regulă, concluziile 

juriului se fac în baza analizei indicilor 
de performanţă atinse de bănci, inclu-
siv active, credite şi depozite, reţeaua de 
distribuţie, diversitatea şi accesibilitatea 
produselor şi serviciilor, etc.

Serghei CEBOTARI, Preşedintele Co-
mitetului de Conducere BC „Moldova 
Agroindbank” SA: „Aprecierea Glo-
bal Banking & Finance Review este 
cu atît mai onorabilă şi importantă 
pentru Moldova Agroindbank acum 
cînd banca noastră urmează   o trans-
formare de calitate care presupune 
rebrandingul, schimbarea aspectului 
exterior şi interior al reţelei, moderni-
zarea proceselor tehnologice şi atin-
gerea unui nou nivel al calităţii. Iar 
faptul că premiul este acordat al trei-
lea an consecutiv confirmă continui-
tatea acţiunilor noastre, stabilitatea 
şi siguranţa clienţilor”. 

Global Banking & Finance Review este 
un portal financiar de frunte, oferind 
ştiri, analize, opinii, recenzii, interviuri 
din lumea financiar-bacară, din dome-
niile comerţului, tehnologiilor, investiți-
ilor, de brokeraj, de schimb valutar, din 
domeniul taxelor şi legislaţiei, manage-
mentului, etc.

 Aprecieri

Procesele de transformare şi modernizare a   
Moldova Agroindbank sînt apreciate la nivel 
internaţional

Global Banking  
& Finance Review: 
Moldova Agroindbank - 
Cea mai bună bancă 
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internaţionale respectînd întocmai re-
comandările Commerzbank, ce permite 
procesarea momentană a plăţilor clien-
ţilor băncii. 

Preşedintele MAIB, Serghei Cebotari a 
calificat disctincţia acordată de Com-
merzbank drept o apreciere  a perfor-
manţei atinse de Moldova Agroindbank 
în perfectarea plăţilor comerciale şi a 
transferurilor interbancare prin băncile 
corespondente din diferite ţări ale lu-
mii. “Mulţumim Commerzbank pen-
tru acest prestigios premiu care 
arată odată în plus că BC “Moldova 
Agroindbank” SA a atins un nou nivel 
al calităţii, demn de o bancă europea-
nă modernă, iar clienţii şi partenerii 
noştri pot avea în continuare toată în-
crederea în noi”, a menţionat Serghei 
CEBOTARI.   

Commerzbank AG este una din cele mai 
mari companii financiare transnaţionale 
din lume. Moldova Agroindbank cola-
borează cu Commerzbank, în calitate 
de bancă corespondentă, din anul 1994. 
MAIB are posibilitatea de a efectua plăţi 
interbancare prin Commerzbank în mai 
multe valute internaţionale, inclusiv 
Euro, Dolar SUA, Franc elveţian, Lira ster-
lină, Yenul japonez, Yuanul chinezesc. 
Actualul Premiu este al treilea la număr 
venit din partea acestei instituţii financi-
are faimoase. De asemenea, în anii pre-
cedenţi Moldova Agroindbank a obţinut 
premii similare din partea băncii ameri-
cane Citibank.

 Aprecieri

Una din cele mai mari bănci din Euro-
pa - Commerzbank AG - a conferit BC 
„Moldova Agroindbank” SA Premiul în 
domeniul plăților comerciale şi transfe-
rurilor interbancare, pentru anul 2014.  

Premiul i-a fost decernat Preşedintelui 
Comitetului de Conducere al BC “Mol-
dova Agroindbank” SA,  Serghei Cebo-
tari, în capitala Georgiei Tbilisi, unde 
Preşedintele MAIB a participat la Reu-
niunea Anuală a Băncii Europene pen-
tru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 
Distincţia i-a fost înmînată de către Di-
rectorul regional Instituții Financiare ale 
Commerzbank AG pentru CSI şi Țările 
Baltice, Axel Nikolaus Bommersheim. 

Premiul reflectă raportul optim dintre 
numărul de plăţi efectuate şi calitatea 
perfectării instrucţiunilor de plată - STP 
(Straight Through Processing), înre-
gistrat de către MAIB în anul 2014. De 
accentuat că Moldova Agroindbank a 
atins unul din cele mai înalte coeficiente 
de prelucrare automată a transferurilor 

Commerzbank AG:
Moldova Agroindbank - cea mai bună 
bancă în domeniul plăților comerciale 
şi transferurilor interbancare
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 Aprecieri

tarea masivă de către MAIB a reţelei de 
acceptare a cardurilor MasterCard fără 
contact.    

MAIB este liderul sistemului bancar din 
Moldova, inclusiv după numărul de car-
duri bancare aflate în circulaţie pe piaţa 
locală, avînd o cotă de 22%. Deţinătorii 
cardurilor bancare  emise de BC “Moldo-
va Agroindbank” SA au acces facil la o 
reţea extinsă de acceptare a cardurilor, 
banca deţinînd o cotă de piaţă la banco-
mate  19% şi la POS-terminale 22%.

MasterCard: Moldova Agroindbank -  
Cel mai bun emitent

Compania globală de plăţi şi tehnologie 
MasterCard şi-a premiat cel mai bun 
partener printre băncile comerciale 
din Republica Moldova. De titlul “Top 
Issuer 2014” (“Cel mai bun emitent”) s-a 
învrednicit BC “Moldova Agroindbank” 
SA, bancă cu un număr record de car-
duri MasterCard emise pe piaţa bancară 
din Moldova.  

Diploma şi urările de succese continue 
le-au fost transmise reprezentanţilor 
MAIB de către Vera Platonova, manage-
rul MasterCard pentru Ucraina şi Moldo-
va, în cadrul Zilei MasterCard în Moldo-
va, care a avut loc la mijlocul lunii mai. 

“Această apreciere se datorează 
eforturilor susţinute ale Moldova 
Agroindbank în domeniul emiterii car-
durilor MasterCard şi dezvoltării bu-
siness-ului cu carduri, banca noastră 
devenind cel mai important emitent 
din Republica Moldova pe parcursul 
anului 2014”, a comentat distincţia 
Cristina DOROŞ, Vicepreşedinte al Co-
mitetului de Conducere al băncii.

Relaţiile de colaborare dintre BC “Mol-
dova Agroindbank” SA şi compania Mas-
terCard numără aproape 15 ani de expe-
rienţă unică. MAIB emite o gamă largă 
de carduri bancare MasterCard, inclusiv 
de clasa Premium - MasterCard Gold şi 
MasterCard Platinum. O realizare impor-
tantă care a marcat în anul 2014 parte-
neriatul dintre Moldova Agroindbank şi 
MasterCard a fost lansarea cardului fără 
contact “MasterCard PayPass” şi dezvol-
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 Evoluție

Ajunsă la cea de-a 24-a aniversare, BC 
„Moldova Agroindbank” SA îşi consoli-
dează în continuare capacităţile de lider 
în sistemul bancar naţional, siguranţa, 
încredera din partea clienţilor şi parte-
nerilor.  

Mai multe analize efectuate concomi-
tent de profesionişti în domeniul finan-
ciar confirmă întîietatea BC “Moldova 
Agroindbank” SA în Topurile eficienţei, 
siguranţei şi dinamicii de dezvoltare. 

Astfel, MAIB s-a poziţionat în fruntea 
Clasamentului de eficienţă pentru Băn-
cile Comerciale din Moldova, Trimestrul 
I anul 2015, efectuat de Agenţia de ra-
ting şi estimare Estimator-VM.  Acelaşi 
studiu arată că Moldova Agroindbank 
mai deține prima poziție în cadrul a 3 
sub-clasamente, şi anume: venit net, 
ROE (rentabilitatea financiară) şi ROS 
(rentabilitatea operațională).

Moldova Agroindbank pe prima poziție 
în clasamentele eficienței, siguranţei şi 
dinamicii de dezvoltare

Tabel 1: Clasamentul de eficienţă pentru Băncile 
Comerciale din Moldova, Trimestrul I anul 2015.  
Sursa: http://www.evm.md
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O altă analiză arată că BC „Moldova 
Agroindbank” SA rămîne şi cea mai sigu-
ră bancă din Republica Moldova, studiul 
fiind făcut în baza estimării activelor, 
capitalului, suficienţei capitalului, ren-
tabilităţii activelor şi capitalului. Astfel, 
studiul revistei economico-financiare 
„Profit” arată ratingul superior al MAIB la 
capitolul siguranţei, conform statisticii la 
finele lunii februarie anul curent.

De asemenea, BC „Moldova Agroind-
bank” SA are cel mai bun indicator al 
Rentabilităţii Capitalului (ROE), aceeaşi 
perioadă, în mărime de 35,60% sau cu 
peste 10 puncte procentuale mai mult 
faţă de banca ce o succede în clasament.  

Experţii de la “Profit” indică asupra creş-
terii tuturor indicatorilor eficienţei, reali-
zate de către BC “Moldova Agroindbank” 
SA, inclusiv a profitului cu 58 la sută în 
luna februarie 2015 faţă de ianuraie 
2015 şi cu 192% faţă de februarie 2014.  
“Într-un singur an (februarie 2014 - fe-
bruarie 2015) banca şi-a sporit portofo-
liul de depozite aproape cu 3 miliarde 
lei, iar cel de credite - cu 2 miliarde lei, 
cota creditelor neperformante s-a redus 
cu aproape un punct procentual”, arată 
analiza.     

Studiile efectuate de experţi arată că, în 
pofida situaţiei social-economice incer-
te din ţară, Moldova Agroindbank con-
tinuă creşterea tuturor indicilor de per-
formanţă, avînd ca obiectiv dezvoltarea 
stabilă în spiritul unei bănci europene 
moderne, în interesul clienţilor, acţiona-
rilor, angajaţilor şi al ţării în ansamblu.

 Evoluție

Tabel 2 (sursa - www.profit.md): 
Indicatorii de siguranţă a băncilor.
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 Produsul ediţiei

Supermarket financiar 
(eng.: financial supermar-
ket) este modelul de busi-
ness bancar în segmentul 
retail concentrat pe ofe-
rirea unei game largi de 
servicii bancare și financi-
are non-bancare (tranzac-
țiilor cu valori mobiliare, 
asigurări, etc.) într-un 
singur loc. Caracteristicile 
distincte ale unei bănci 
care urmează strategia su-
permarket-ului financiar: 
prestarea serviciilor finan-
ciare unui număr cît mai 
mare de clienţi, precum și 
accesibilitatea serviciilor.  

Clienţii ţin la banii, timpul 
şi confortul lor, de aceea 
aşteaptă soluţii financiare 
comode, utile şi eficien-
te. Doi lideri în sectoarele 
pe care le reprezintă - BC 
„Moldova Agroindbank” 
SA şi Compania de Asigu-
rări „Moldasig” SA - conşti-
entizează aşteptările tot 

mai exigente ale clienţilor şi răspund 
cu promptitudine prin lansarea solu-
ţiilor adaptate la necesităţile acestora.  
 
În cadrul unui parteneriat strategic, 
MAIB şi Moldasig au lansat activitatea de 
Bancassurance, graţie căreia clienţii ob-
ţin o modalitate rapidă, convenabilă şi 
prietenoasă de a beneficia de serivcii de 
asigurări nemijlocit la filialele şi agenţiile 
Moldova Agroindbank. Specialiştii băn-
cii au fost instruiţi în domeniu pentru a 
face faţă cererii vizitatorilor, în conformi-
tate cu standardele superioare ale cali-
tăţii caracteristice pentru BC “Moldova 
Agroindbank” SA. 

Ce este Bancassurance de la Moldova 
Agroindbank şi Moldasig?

 
Bancassurance este un sistem de 
Cross-selling (vînzări încrucişate) a po-
liţelor de asigurare emise de Moldasig 
prin intermediul reţelei de filiale şi agen-
ţii ale BC „Moldova Agroindbank” SA, care 
este una din cele mai ramificate din ţară. 
Odată ce noul serviciu se face disponibil 
la bancă, MAIB se transformă de facto 
într-un Supermarket Financiar unde cli-
enţii obţin un spectru vast de servicii şi 
produse financiare, inclusiv de asigurări.  
 
Graţie proiectului Bancassurance, direct 
de la filialele MAIB clienţii pot accesa ori-
ce tip de asigurare: 

 Răspundere civilă auto (RCA)

 Carte Verde

 CASCO

 Asigurarea Bunurilor

 Asigurare medicală în străinătate

 Asigurare de accidente

 Asigurarea bunului gajat  
  la obținerea unui credit

 
Bancassurance, ca o nouă componen-
tă a ofertei comerciale a BC “Moldova 
Agroindbank” SA, semnifică un alt ni-
vel al calităţii deservirii clienţilor, deoa-
rece reduce timpul şi costurile pentru 
clienţi, sporind totodată confortul şi 
siguranţa lor. Iar acest fapt se înca-
drează în procesul de transformare a 
MAIB într-o bancă modernă, confor-
mă standardelor bancare europene.  

MAIB se transformă într-un  
“supermarket financiar”
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 Evoluție

În centrul capitalei s-a redeschis filiala 
nr. 1 Chişinău a BC “Moldova Agroind-
bank” SA, unică pentru piaţa bancară din 
Moldova. Aceasta răspunde nivelului 
european sub toate aspectele, inclusiv 
al conţinutului şi calităţii portofoliului 
de produse şi servicii, modului practic şi 
culturii deservirii clienţilor. 

Păstrînd stilul arhitectural general al 
zonei, clădirea renovată a filialei MAIB 
reprezintă în acelaşi timp un sediu ul-
tramodern al unei sucursale bancare eu-
ropene, fiind divizată în cîteva secţiuni, 
dedicate deservirii specializate a per-
soanelor juridice şi celor fizice, clienţilor 
„Premium”, Zonă de autoservire 24 din 
24 dotată cu echipament care permite 
clienţilor să beneficieze de servicii ban-
care fără implicarea angajaţilor filialei, 
inclusiv cu bancomat Cash in/Cash out, 
Zonă de recreere, etc.

Relansarea în format nou a Filialei MAIB 
de pe Vasile Alecsandri, 115, face parte 
dintr-un amplu proces de transforma-
re pe care îl traversează liderul pieţei 
bancare BC „Moldova Agroindbank” SA. 
Acesta include lansarea unui nou logo-
tip al băncii, schimbarea aspectului ex-

terior şi interior al reţelei, modernizarea 
proceselor tehnologice şi atingerea unui 
nou nivel al calităţii.       

Serghei CEBOTARI:  “Clienţii au obţinut 
o nouă filosofie în deservirea bancară”
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Serghei CEBOTARI, Preşedintele Co-
mitetului de Conducere al BC „Mol-
dova Agroindbank” SA, a subliniat 
la ceremonia de inaugurare: „Clien-
ţii noştri au obţinut nu doar un sediu 
modernizat al filialei băncii, ci şi o fi-
losofie nouă în deservire. Este un alt 
conţinut, o altă calitate, o altă cultură 
a deservirii clienţilor. Şi această filoso-
fie este net superioară standardelor 
care au existat pînă acum în Chişinău. 
Graţie acestor investiţii, dar - în primul 
rînd - profesionalismului echipei şi în-
crederii clienţilor, putem să răspun-
dem prompt şi chiar să depăşim aş-
teptările clienţilor. Iar dacă alte bănci 
vor dori să urmeze exemplul Moldo-
va Agroindbank de modernizare, de 
avansare sub toate aspectele, vom sa-
luta acest lucru, or, aceasta ar însemna 
dezvoltarea pentru toată piaţa, pen-
tru economia ţării”. 

Proiectul de renovare calitativă realizat 
în prezent de către echipa manageria-
lă a MAIB se bucură de sprijinul plenar 
al acţionarilor şi este implementat în 
conformitate cu strategiile aprobate de 
Consiliul Băncii.

Victor MICULEŢ, Preşedintele Consi-
liului BC „Moldova Agroindbank” SA: 
„Salutăm şi susţinem acţiunile Execu-
tivului şi ale întregei echipe a băncii 
în eforturile de modernizare şi trans-
formare a băncii, păstrînd tradiţiile 
acumulate timp de aproape un sfert 
de secol şi, totodată, punînd accent 
pe inovaţii şi cerinţe moderne”.        

Filiala nr. 1 Chişinău a BC „Moldova 
Agroindbank” SA a fost modernizată 
conform unui proiect de renovare ce a 
cuprins modificări de arhitectură, de-
sign şi instalaţii, reieşind din rigorile Ma-
nualului stilului de arhitectură a MAIB şi 
tendinţele europene de ultima oră.  

Vladimir PRODAN,  arhitectul proiec-
tului,  directorul companiei „Gorgo-
na”: “Ne-am dorit să imprimăm sediu-
lui filialei mai multă transparenţă şi 
spirit democratic, de aceea am utilizat 
predominant sticlă şi culoare albă. Am 
adaptat această idee la noul logotip al 
Moldova Agroindbank şi la manualul 

 Evoluție
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stilului de firmă al MAIB.  Vreau să re-
marc că proiectul se înscrie în tendin-
ţele  care au loc în lume, în Europa. 
Sediul Filialei nr. 1 Moldova Agroind-
bank a fost executat în stilul în care 
sînt executate cele mai mari şi impor-
tante bănci din Uniunea Europeană”.      

Abordarea proiectului de modernizare 
este împărtăşită de către clienţii băncii, 
care salută transformările realizate de 
MAIB, ceea ce înseamnă şi progresul lor.

Petru PRIPA, directorul Agenţiei Mu-
nicipale Ipotecare AMIC, care a fost 
prima companie ce a beneficiat acum 
aproape 12 ani de creditare la Filiala 
nr. 1, a menţionat: “Toate succesele pe 
care le are Agenția Municipală de Ipo-
tecă au fost implementate cu ajutorul 
MAIB.”   

Ion BALAN, administratorul compa-
niei „Biox-Comert” SRL, care se deser-
veşte la Filiala nr. 1 Chişinău a MAIB 
de mai mulţi ani, a remarcat: „ Am mai 
spus şi cu altă ocazie că sînteți numă-
rul 1 în toate, inclusiv la rebranding. 
Această filială se află în centrul oraşu-
lui  şi ne face cinste nu numai nouă ca 
clienți dar şi oraşului, avînd aşa un as-
pect frumos şi aşa un design modern”.  

 Evoluție
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 Top eficiență

Mai mulţi angajaţi ai BC „Moldova 
Agroindbank” SA, care şi-au manifestat 
aptitudini profesionale deosebite în ac-
tivitate, au fost decoraţi cu distincţii ale 
Asociaţiei Băncilor din Moldova (ABM). 

Distincţia supremă a ABM - Medalia 
Onorifică „Meritul Bancar” - a fost în-
mînată lui Stanislav Ene, Şef al Departa-
mentului Tehnologii Informaţionale. De 
asemenea, au fost acordate Diplome de 
Onoare: lui  Ion Vrabie - Director, filiala 
Ialoveni; Luciei Chircu - Specialist admi-
nistrare riscuri de credit, Departamentul 
Administrare Operațională a Riscului 
de Credit, precum şi lui  Mihail Demian 
- Specialist coordonator comerţ electro-
nic, Departamentul Carduri.

Distincţiile au fost înmînate de către Pre-
şedintele Comitetului de Conducere al 
BC „Moldova Agroindbank” SA, Serghei 
Cebotari, joi, 4 iunie, în cadrul unui eve-
niment festiv organizat cu ocazia redes-
chiderii, după renovare şi modernizare, 
a Filialei nr. 1 Chişinău. 

„Vă felicit cu ocazia sărbătorii profesi-
onale a lucrătorilor bancari. Vă doresc 
noi realizări şi, ceea ce este la fel de 
important, tărie de caracter - calita-
te absolut necesară în activitatea pe 
care o desfăşuraţi”, a spus Serghei Ce-
botari.  

De Ziua Lucrătorului Bancar, mai mulţi 
angajaţi ai MAIB au fost decoraţi de 
Asociaţia Băncilor din Moldova
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 Top eficiență

MAIB, printre favoriţii  
Forumului Tinerilor Sindicalişti

Federația Sindicatelor Lucrătorilor Insti-
tuțiilor Bancare şi de Asigurări din Repu-
blica Moldova a fost desemnată drept 
echipa favorită a ediției IV a Forumului 
Tinerilor din Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor din Moldova (CNSM). BC 
“Moldova Agroindbank” SA a fost repre-
zentată la acest eveniment de Victoria 
Railean, specialist coordonator plani-
ficare şi analiză, Direcţia Administrare, 

care a adus “acasă” trofeul competiţiei - 
Diploma cu menţiune specială.
Forumul Tinerilor din CNSM, ediția IV, s-a 
desfăşurat recent în localitatea Vadul lui 
Vodă şi a întrunit circa 140 de tineri sindi-
calişti, precum şi invitați din străinătate.
În cadrul ediții curente a Forumului 
au fost puse în discuţie problemele cu 
care se confruntă tinerii din ţară, dar şi 
a fost analizată activitatea şi experiența 
sindicaliştilor din Kazahstan şi Letonia. 
Totodată, unul din obiectivele de bază 
ale întrunirii a fost consolidarea activi-
tăților organizaţiilor sindicale de tineret, 
impulsionarea colaborării cu partenerii 
sociali, descoperirea şi valorificarea cali-
tăţilor profesionale şi artistice ale mem-
brilor de sindicat.
Stela Stratila-Sîrbu, preşedintele Con-
siliului de Tineret din cadrul CNSM, a 
menționat că Forumul este o activitate 
unică cînd un număr atît de impunător 
de tineri sindicalişti se pot revedea, pot 
discuta problemele care există în ramu-
rile din care vin, dar şi să propună anu-
mite căi de soluționare.

Organizaţia sindicală a BC “Moldova Agroindbank” SA 
întruneşte 1687 de angajaţi şi este a doua în cadrul 
Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Ban-
care şi de Asigurări din Moldova, după numărul de 
membri. Recent, Organizaţia Sindicală a MAIB şi-a 
ales un nou Preşedinte, care a devenit Valentina Mi-
cleuşanu, specialist superior retribuire şi probleme 
sociale, Departamentul Resurse Umane şi Organizare. 

“Vom continua şi pe viitor să depunem efortu-
rile necesare pentru apărarea drepturilor şi in-
tereselor angajaţilor Moldova Agroindbank, 
prevăzute în legislaţia naţională, astfel încît fie-
care membru al echipei MAIB să simtă protecţia 
organizaţiei sindicale şi siguranţa viitorului său 
profesional”, a remarcat Valentina MICLEUŞANU. 

Adaptat după  www.sindicate.md

În imagine: Victoria Railean, MAIB, membru al echipei Federației Sindicatelor Lucrăto-
rilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări (centru). 
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 Parte a echipei MAIB...  

Departamentul Resurse Umane  
şi Organizare
Fără a diminua impotanţa celorlalte sub-
diviziuni, DRUO are o însemnătate apar-
te, odată ce forța de muncă este fără în-
doială cea mai importantă resursă din 
cadrul unei companii. Este, probabil, cel 
mai vechi departament în cadrul băncii. 
Primul şef al subdiviziunii a fost Dumitru 
Ionaşcu (1991-2000), succedat ulterior de 
Tatiana Sahanovschi (2000-2011). 
În primăvara anului 2012 a fost numit un 
nou conducător al departamentului - Eu-
geniu Josan. Iar din vara anului 2013, după 
o pauză de 13 ani, şeful Departamentului 
Resurse Umane şi Orgaizare a fost inclus 
în componenţa Comitetului de Conduce-
re al BC „Moldova Agroindbank” SA, fapt 
ce a pus în evidenţă importanţa pe care 
conducerea băncii o atribuie domeniului 
resurse umane. 
Printre reformele ce au urmat în domeniul 
resurseor umane a fost construcţia unui 
nou dialog, mai deschis şi mai transparent, 
dintre conducerea băncii şi toată echipa 
MAIB. Conştientizînd pe deplin impor-
tanţa condiţiilor atractive şi confortabile 
de muncă pentru asigurarea unui randa-
ment mai înalt, au fost întreprinse acţiuni 
de sporire a motivării morale şi materiale 
a angajaţilor, precum şi de dezvoltare pro-
fesională.

Redacţia revistei „Sîntem Lideri!” și-a propus 
un obiectiv ambiţios dar util - să lanseze o 
nouă rubrică în care, treptat, să fie prezenta-
te  departamentele Centralei Băncii, pentru a 
aduce mai aproape activităţile acestora de 
fiecare angajat al băncii, din toate filialele. 
Vom încerca să prezentăm colegii nu doar 
sub aspect profesional, dar și personal, cu 
pasiunile și sentimentele lor. În speranţa că 
această iniţiativă va contribui la o mai bună 
cunoaștere de către colegi din toată ţara a 
responsabililor din cadrul departamentelor 
de la Centrala Băncii și a ariei de activitate 
a acestora, lansăm primul articol, consacrat 
Departamentului Resurse Umane și Orga-
nizare. Am considerat justificat ca anume 
DRUO să inaugureze rubrica nouă, pentru că 
anume acest departament reprezintă „porţi-
le” băncii, iar angajaţii săi sînt primii care în-
tîmpină noii veniţi la banca noastră.

Data şi locul naşterii: 31.12.1974, or. Chi-
şinău
Starea familială: Căsătorit, 2 copii
Studii: Superioare, jurist, licenţiat în şti-
inţe economice. În 1996 a absolvit Uni-
versitatea de Stat din Moldova, iar în 
2010 - Universitatea Liberă Internațio-
nală din Moldova.    
Activează la BC “Moldova Agroindbank” 
SA din 1995. Prima funcţie deţinută - 
jurist coordonator, apoi jurist principal.  
Din 1999  pînă în 2007 - şef-adjunct de 
direcţie, din 2007 - şef al Direcţiei în 
cadrul Departamentului Juridic. 2007-
2011 - şef-adjunct al Departamentului 
Juridic. Din 2011 - şef-adjunct, iar din 
2012 - şef al Departamentului Resurse 
Umane şi Organizare. Din august 2013  
este membru al Comitetului de Condu-
cere al băncii.

Eugeniu JOSAN,  
membru al Comitetului de Condu-
cere, şef al Departamentului Resurse 
Umane şi Organizare  
 

Departamentul Resurse Umane şi Organizare
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 Parte a echipei MAIB...  

Raisa ARNĂUTU,  
Manager resurse umane

Este născută la 1 ianuarie 1969. Căsătorită, 
are doi copii. 

Studii: Superioare de licenţă, licenţiată în şti-
inţe juridice. A absolvit Universitatea de Stat 
din Moldova.   

A activat în cadrul Ministerului Finanţelor; a 
fost specialist Resurse Umane la Banca de Fi-
nanţe şi Comerţ; a deţinut funcţia de Inspec-
tor superior la Supraten SA. 

În aprilie 2011 este angajată la BC „Moldo-
va Agroindbank” SA în calitate de Inspector 
resurse umane, evoluînd pînă la funcţia de 
manager resurse umane. 

Dnei Arnăutu îi place lectura, călătoriile şi 
este pasionată de tradiţiile altor popoare. 
Consideră că secretul succesului nu este să 
faci ceea ce-ţi place, ci să-ţi placă ceea ce 
faci. Cel mai mult, îşi iubeşte familia şi ţara, 
copiii şi soţul fiind cei care o susţin în toate. 
Alegerea domeniului de resurse umane este 
condiţionat de faptul comunicării perma-
nente cu oamenii. “În activitatea mea zi de 
zi simt sprijinul echipei departamentului şi 
încerc să răspund cu aceeaşi fidelitate şi să 
le fiu utilă colegilor ori de cîte ori au nevoie 
de ajutorul  meu”, ne spune dna Arnăutu.   

Daniela POLEVOI, 
Manager resurse umane 

Este născută la 4 septembrie 1981. Căsătorită, 
are 2 feciori.
Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Fa-
cultatea de Litere (limba şi literatura română, 
limba latină). Apoi a urmat programele de 
masterat la Academia de Studii Economice, 
Facultatea de Management, specialitatea “Ad-
ministrarea Afacerilor” şi la Universitatea de 
Stat din Moldova, Facultatea de Drept, speci-
alitatea “Dreptul Muncii”.   
Activitatea practică în domeniul manage-
mentului resurselor umane şi-a început-o în 
anul 2008 în cadrul Companiei financiare „Pri-
me Capital” SRL. 
Din noiembrie 2014 şi pînă în prezent deţi-
ne funcţia de Manager resurse umane la BC 
“Moldova Agroindbank” SA şi este mîndră de 
faptul că face parte dintr-o echipă profesio-
nistă, motivată şi ambiţioasă.
Motto-ul vieţii: “Omnia mea mecum porto” 
(“Tot ceea ce am - duc cu mine” - expresie la-
tină, potrivit căreia  singurele lucruri de care 
are nevoie omul, precum curajul, înțelepciu-
nea, caritatea, inteligența, adaptabilitatea, 
creativitatea, le are mereu cu sine, de toate 
celelalte lucruri materiale şi efemere putînd 
să se lipsească - nota redacţiei).
Pentru Daniela Polevoi obiectivul primordial 
al vieţii este grija ca familia frumoasă pe care 
a creat-o să fie fericită, care de altfel, este şi 
cheia succesului pe plan profesional.

Direcţia Resurse Umane
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Responsabilităţile Managerilor resurse 
umane:

Asigurarea desfășurării procesului de re-
crutare, selecţie și angajare a personalului 
în subunităţile băncii, în scopul completă-
rii posturilor vacante; Planificarea carie-
rei personalului; Formarea și gestionarea 
rezervei de cadre; Efectuarea procesului 
de transfer și de operare a modificărilor în 
contractele individuale de muncă cu lucră-
torii băncii; Ţinerea bazei de date a admi-
nistratorilor băncii; Gestionarea concedii-
lor administratorilor băncii; Consultarea 
conducătorilor subunităţilor și salariaţilor 
băncii privind managementul resurselor 
umane; Asigurarea dezvoltării culturii cor-
porative; Asigurarea întocmirii și prezentă-
rii rapoartelor aferente activităţii departa-
mentului ș.a.

Oxana POPESCO,  
Manager resurse umane

Născută la 25 iulie 1981 în or. Chişinău. A cres-
cut într-un mediu armonios şi creativ, absolvind 
Şcoala de Muzică, secţia vioară. 

Este căstătorită, are un copil.

Are studii superioare de licenţă, calificarea -  Ju-
rist-economist. A absolvit în 2003 Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova.

Activitatea profesională şi-a început-o în decem-
brie 2003 în funcţia de Inspector resurse umane 
în cadrul Departamentului Resurse Umane şi Or-
ganizare al BC „Moldova Agroindbank” SA. Din 
iunie 2011 şi pînă în prezent este Manager resur-
se umane la DRUO.

Pe parcursul activităţii sale la MAIB, a urmat nu-
meroase cursuri şi seminare de perfecţionare 
profesională, în ţară şi peste hotare, printre care 
„Managementul eficient al resurselor umane: 
abilităţi de leaderschip”;  Proiectul moldo-ger-
man „Tehnici moderne de dezvoltare a perso-
nalului la întreprindere”; „Formarea formatorilor 
pentru managerii de resurse umane” ş.a.

Dna Popesco este o persoană optimistă şi întot-
deauna încearcă să vadă partea bună a lucrurilor,  
„jumătatea plină a păharului”. Spiritul său altruist 
se reflectă şi în motto-ul de care se ghidează în 
viaţă: „Bine faci - bine găseşti”. Se simte împlini-
tă la serviciu, este recunoscătoare colegilor din 
cadrul departamentului pentru sprijin, şefului 
de departament - pentru încredere, iar tuturor 
lucrătorilor băncii - pentru faptul că mereu sînt 
o sursă de inspiraţie pentru a face lucrurile şi mai 
bine. Armonia dintre familia sa minunată, care 
constituie mîndria şi scopul vieţii sale, şi realiză-
rile profesionale, constituie formula  fericirii Oxa-
nei Popesco. 

 Parte a echipei MAIB...  
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 Parte a echipei MAIB...  

Inga GALBEN,  
Manager dezvoltare şi evaluare ran-
dament 
Născută la 3 ianuarie 1981 în or. Chişinău. Este căsă-
torită şi are 2 copii.  
Studii: Postuniversitare, masterat. Licenţiată în 
filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Master 
în Relaţii Internaţionale, USM, American Studies.
Instruiri suplimentare: Crescînd într-o familie în 
care educaţia era centrată pe copil, primeşte  şi 
educaţie muzicală la şcoala nr. 5 din or. Chişinău, 
secţia vioară; urmează cursurile de lungă durată 
pînă la nivel avansat la limba engleză şi nivel me-
diu limba germană. 
Fiind studentă, a făcut vizite de schimb de expe-
rienţă în Germania, prin programul de susţinere a 
tineretului studios, DAAD.
Calea sa profesională a început, după practica pe-
dagogică de stat din cadrul Liceului “Gh. Asachi”, 
cu munca de profesor, la Şcoala medie nr.35 din 
Chişinău. Activitatea pedagogică şi-a continuat-o 
în cadrul Liceului Teoretic nr.2 cu Profil Sportiv. 
Din 2010 se lansează în calitate de manager în 
cadrul unei companii cu capital străin. La compa-
nia respectivă, pe lîngă funcţiile administrative, 
activează şi în calitate de trainer pentru angajaţii 
companiei. Din aprilie 2011 şi pînă în prezent deţi-
ne funcţia de Manager dezvoltare şi evaluare ran-
dament, Departamentul Resurse Umane şi Orga-
nizare, BC „Moldova Agroindbank” SA. A participat 
la numeroase seminare de perfecţionare profesio-
nală în domeniul ISO-urilor; securităţii personale; 
vînzărilor; comunicării, organizării instruirii interne 
la distanţă a personalului; Couching etc. 
Motto: „Homo locum ornat, non hominem locus” 
(„Omul sfinţeşte locul, nu locul pe om”).  
Citatul preferat: „Cel mai bun sfat în alegerea carie-
rei pentru un tînar ar fi să găsescă activitatea care 
îi aduce cea mai mare plăcere, apoi să găsească pe 
cineva care să-l plătească pentru aceasta” (Katheri-
ne Whitehorn). 
Filosofia în familie: „Gradul de democraţie în fami-
lie ar putea fi un indicator al fericirii tuturor mem-
brilor. Fiecare copil are dreptul la fericire, care por-
neşte de la părinţi, respectiv părinţii au obligaţia 
morală în faţa copiilor de a fi fericiţi”. 

Tamara BORDEI,  
Manager dezvoltare şi evaluare ran-
dament 
Data şi locul naşterii - 18 septembrie 1979, sa-
tul Moleşti, raionul Ialoveni.

Starea familiară: căsătorită, 2 copii.

Deţine experienţă mare de activitate în ca-
drul echipei MAIB şi anume la Departamentul 
Resurse Umane şi Organizare, pe care a înce-
put-o în 2002 în calitate de inspector, activînd 
în această funcţie pînă în anul 2006. Între 2006 
şi 2010 ocupă funcţia de inspector resurse 
umane, iar în perioada anilor 2010 şi 2011 - de 
specialist evaluare şi   dezvoltare randament. 
În 2011-2012 activează în calitate de inspector 
resurse umane. În ultimii patru ani este Mana-
ger dezvoltare şi evaluare randament.   

Responsabilitatea în cadrul băncii care îi revine 
dnei Bordei este dezvoltarea personalului la 
cel mai înalt nivel.

Cîteva aforisme preferate: „Politețea şi modes-
tia nu costă nimic dar cumpără orice!”; „Dacă 
faci ce ai mai făcut, o să obții ce ai mai obți-
nut!”; „Instruirea fără educație e ca şi un paloş 
în mîinele unui nebun!” (D. Mendeleev). 

Filosofia vieţii, pe care o împărtăşeşte dna 
Bordei, rezidă în echilibrul dintre fericirea per-
sonală şi realizările profesionale. „Copiii sînt 
floricelele cele mai scumpe din ghiveciul meu, 
cariera e cea care îmi oferă satisfacție, iar fami-
lia mea este cea care mă susține şi motivează 
în cursă lungă, iar în toate proiectele mele - fie 
personale sau profesionale încerc să menţin 
flacăra albastră”, spune Tamara Bordei. Crede 
în forţa zîmbetului: „Ziua cea mai pierdută din 
toate este ziua în care nu am zîmbit!”

La momentul actual se află în concediu de în-
grijire a copilului.
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Liliana TARLEV,  
Manager dezvoltare şi evaluare ran-
dament 

Născută la 5 august 1982 în oraşul Bălţi. Este 
căsătorită şi are un copil. 

A absolvit şcoala medie de cultură generală 
în oraşul său natal. Concomitent a studiat la 
Şcoala de Muzică din cadrul Gimnaziului „Mi-
hai Eminescu” din Bălţi, specialitatea - vioara. 
Dupa absolvire, a fost admisă la Universitatea 
din Oradea, România, fiind licenţiată în Ştiinţe 
Juridice. 

Revenind în Republica Moldova, a activat în 
calitate de consultant juridic la Centrul Regi-
onal de Resurse pentru Tineret „Moştenitorii” 
din Bălţi. După care a urmat experienţa în cali-
tate de specialist coordonator în cadrul Direc-
ţiei juridice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
apoi fiind promovată ca specialist superior în 
cadrul Aparatului Ministerului Culturii şi Turis-
mului.

Din 2007, timp de aproape 5 ani, a deţinut 
funcţia de consultant în Direcţia juridică a 
Aparatului Comisiei Electorale Centrale, în 
acelaşi timp fiind responsabilă şi  de sectorul 
resurselor umane.

La BC „Moldova Agroindbank” SA a fost an-
gajată în luna august anul 2012, fiind numită 
în funcţia de  manager dezvoltare şi evaluare 
randament. Este responsabilă de organizarea 
instruirii personalului băncii, atît intern cît şi 
extern, prin organizarea logisticii seminariilor, 
webinariilor, stagiilor de formare profesională, 
etc. Totodată, dna Tarlev este cea care instru-
ieşte persoanele nou-angajate în cadrul bancii, 
în domeniul managementului resurselor uma-
ne si în special în ce priveşte Regulamentul in-
tern, Codul de conduită şi Codul vestimentar. 

De asemenea, pe lîngă funcţiile de bază carac-
teristice managerului dezvoltare şi evaluare 
randament, este responsabilă de organizarea 
stagiilor de practică voluntară, de producere 
şi de licentă a studenţilor instituțiilor de învă-

țămînt din țară şi de peste hotare, în cadrul 
MAIB. 

Rugată să ne vorbească despre familia sa, des-
pre relaţia cu feciorul, dna Tarlev cu căldură 
şi dulceață în privire ne-a împărtăşit: „Gabriel 
este un copilaş minunat, cred că Dumnezeu ne 
iubeşte dacă ne-a binecuvîntat să-i fim părinţi. 
Ne-am dori să fim capabili să-i devenim exem-
plu, aşa cum sînt pentru noi părintii noştri” şi 
l-a citat pe Adrian Păunescu: 

„Cine are părinţi, pe pămînt nu în gînd, 

Mai aude şi-n somn ochii lumii plîngînd. 

Că din toate ce sînt, cel mai greu e să fii 

Nu copil de părinţi, ci părinte de fii”.

Responsabilităţile Managerilor dez-
voltare şi evaluare randament:

Planificarea procesului de instruire a per-
sonalului băncii; Organizarea instruirii 
interne şi asigurarea evaluării seminare-
lor interne; Organizarea instruirii externe 
a personalului, inclusiv a stagiilor de 
perfecţionare profesională; Gestionarea 
mijloacelor financiare aferente instruirii 
personalului; Gestionarea mijloacelor fi-
nanciare aferente deplasărilor personalu-
lui băncii; Asigurarea suportului în dezvol-
tarea culturii corporative a băncii.

 Parte a echipei MAIB...  
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Ina TOMŞA,  
Inspector resurse umane 
Este născută la 13 august 1976, în mun. Chi-
şinău. Căsătorită, are un copil. 

Studii:  Superioare de licenţă, licenţiată în 
ştiinţe juridice. A absolvit Universitatea „1 
Decembrie 1918” din or. Alba Iulia, România.   

A activat în cadrul Procuraturii sectorului 
Centru mun. Chişinău; a fost Inspector su-
perior la Filarmonica Naţională din Mol-
dova; a lucrat în calitate de juristconsult la 
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, precum 
şi în cadrul altor instituţii şi companii.  Timp 
de aproape şapte ani a activat în funcţia de 
Inspector coordonator la Banca de Economi. 

În august 2014 a venit la BC „Moldova 
Agroindbank” SA, fiind numită în funcţia de 
Inspector resurse umane la Departamentul 
Resurse Umane şi Organizare. Concomitent 
a fost antrenată în activităţi de perfecţionare 
profesională. Printre acestea se numără se-
minare dedicate securităţii şi sănătăţii mun-
cii;  prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 
finanţării terorismului; securităţii  informa-
ţionale, precum şi cursuri de perfecţionare 
“Eu şi clientul meu”, “Comunicare eficientă şi 
persuasiune”, etc. 

Are o atitudine filosofică faţă de viaţă în ge-
neral şi rostul omului în ea: „Folosul vieţii 
constă în felul în care îl foloseşti”. „Să faci o 
spărtură în rîndurile inamicului, să fii în frun-
tea unei solii, să conduci un popor - sînt fap-
te pline de strălucire; să dojeneşti, să rîzi, să 
vinzi, să plăteşti, să iubeşti, să urăşti, să stai 
de vorbă cu ai tăi şi chiar cu tine însuţi, cu 
blîndeţe şi dreptate, să nu renunţi la punctul 
tău de vedere, să nu dezminţi - e lucru mai 
rar, mai greu dar mai puţin remarcabil”, ne 
mărturiseşte dna Tomşa. 

 Parte a echipei MAIB...  

Elena POPARCEA,  
Inspector resurse umane 
S-a născut la  23 septembrie 1986,  în oraşul 
Cahul. Este căsătorită. 
Studii: Superioare de licenţă. În iulie 2010 a 
absolvit Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi, Facultatea de Drept, iar în iulie 2012 
a absolvit studiile universitare de masterat 
la aceeaşi universitate, în domeniul Drept, 
Ştiinţe Penale. În octombrie 2014 a absolvit 
Programul de studiu cu certificare europeană 
– obţinînd în urma susţinerii examenului Cer-
tificatul European Bancar.
Activează în cadrul Departamentului Resur-
se Umane şi Organizare al MAIB din 4 aprilie 
2012. În aria sa de responsabilităţi în calitate 
de Inspector resurse umane, sînt angajaţii 
Centralei Băncii.  
Dna Poparcea este o persoană creativă - iar 
asta nu doar se vede cu ochiul liber, ci şi este 
demonstrat prin faptul că în 1997 a absolvit 
şcoala de dans a Centrului de cultură şi crea-
ţie din or. Cahul, ansamblul „Iuventa”, iar în anii 
1993-2000 a făcut şcoala de arte „Maria Cebo-
tari”, compartimentul de muzică, pian. 
Eleganţa, bunul simţ şi receptivitatea Elenei 
Poparcea îi tradează nu doar cei şapte ani de 
acasă, în care a fost educată cu grijă şi dragos-
te, ci şi inteligenţa sa nativă, cu care a înzes-
trat-o Dumnezeu.     
Motto-ul: „Aleg să văd lucrurile dintr-o per-
spectivă mai largă, convinsă că viaţa este mai 
mult decît a supravieţui şi de a acumula.”
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Oxana HARUŢA,  
Inspector resurse umane 
Data şi locul naşterii: 13 mai 1978, or. Chi-
şinău. Este căsătorită, are 2 copii.

Studii: Superioare de licenţă, licenţiată în 
drept. A absolvit Universitatea de Stat din 
Moldova, şi-a susţinut teza de master la Aca-
demia de Administrare Publică pe lîngă Pre-
şedintele Republicii Moldova.

În octombrie 2014 este angajată la BC „Mol-
dova Agroindbank” SA în calitate de Inspec-
tor resurse umane la Departamentul Resur-
se Umane şi Organizare, funcţie pe care o 
deţine pînă în prezent. 

Şi-a consolidat dezvoltarea profesională prin 
participarea la diverse seminare, precum 
„Securitatea personală a lucrătorilor băncii”; 
„Securitatea şi sănătatea în muncă”; semina-
re în domeniul securităţii informaţionale şi 
prevenirii spălării banilor, în domeniul ma-
nagementului resurselor umane, seminar 
„Eu şi banca” ş.a. 

Motto: „Viaţa este minunată!” 

Atitudinea faţă de familie: „Familia este o 
arcă a siguranţei cu care poţi naviga prin via-
ţă cu dragoste”.

 Parte a echipei MAIB...  

Svetlana BURDUJA,  
Inspector resurse umane 
Ziua, luna şi anul naşterii: 02 octombrie 1983

Locul naşterii: Republica Moldova, or. Criu-
leni. Este  căsătorită, are un copil. 

Are studii superioare de licenţă, calificarea 
-  Asistenţă socială. A absolvit Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova.

În 2007, după absolvirea facultăţii, a fost an-
gajată la BC „Moldova Agroindbank” SA, De-
partamentul Resurse Umane şi Organizare, 
în calitate de Inspector resurse umane, func-
ţie pe care o deţine pînă în prezent.  

A urmat cursuri de perfecţionare profesio-
nală, şi anume: “Unele particularităţi privind 
reglementarea normativă la încheierea, mo-
dificarea şi încetarea relaţiilor de muncă. 
Disciplina de muncă”; „Evaluarea şi angaja-
rea personalului. Metode obiective şi tehnici 
speciale”; „Ultimele modificări şi completări 
în Codul Muncii al Republicii Moldova”, etc. 

Actualmente, se află în concediu pentru în-
grijirea copilului. 

Atribuţiile Inspectorilor resurse umane:

Gestionarea concediilor de odihnă anuale, suplimentare și de studii ale lucrătorilor din subuni-
tăţile tutelate; Administrarea procesului de atragere a personalului din subunităţile tutelate la 
lucru suplimentar (în zile de repaus și de sărbători); Ţinerea carnetelor de muncă ale persona-
lului și evidenţei circulaţiei carnetelor de muncă; Ţinerea dosarelor personale ale angajaţilor și 
a fișelor individuale; Eliberarea certificatelor privind activitatea de muncă a salariaţilor băncii; 
Ţinerea bazei de date referitor la sancţiunile disciplinare; Monitorizarea concediilor medicale și 
asigurarea suportului  de asistenţă medicală; Ţinerea evidenţei militare a salariaţilor – recruţi 
și rezerviști din Centrala băncii și filialele din mun.Chișinău. 
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Direcţia Organizare şi Retribuire
Tatiana ABABII, Specialist principal 
retribuire şi probleme sociale 

Născută la 15 aprilie 1968 în or. Cimişlia. Este 
căsătorită şi are un copil. 
Studii: Superioare de licenţă, calificarea - 
Manager-economist. A absolvit Colegiul 
financiar-economic din Chişinău şi Universi-
tatea Tehnică a Moldovei.
Startul activităţii sale profesionale a fost dat 
la Colegiul financiar-economic. A activat 
apoi la Ministerul Construcţiilor, Institutul 
Politehnic, BCA „Întreprinzbancă”, acumulînd 
de asemenea experienţă de activitate în ca-
drul unor companii private. În septembrie 
2002, vine la BC “Moldova Agroindbank” 
SA, fiind angajată la Filiala “Miron Costin” în 
funcţia de casier, iar mai tîrziu - de contabil 
şi contabil-superior. Deţine o experienţă de 
aproape 10 ani de activitate în cadrul Depar-
tamentului Resurse Umane şi Organizare. În 
prezent, ocupă funcţia de Specialist princi-
pal retribuire şi probleme sociale. 
Pe parcursul activităţii în cadrul MAIB a ur-
mat numeroase seminare de instruire profe-
sională atît în ţară, cît şi peste hotare, care 
i-au consolidat cunoştinţele teoretice şi, ală-
turi de deprinderile practice acumulate în 
decursul anilor, determină nivelul său profe-
sional înalt. 
Împărtăşeşte folosofia populară care spune 
“Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face” şi consi-
deră că lucrurile cele mai preţioase din via-
ţă nu sînt acelea procurate cu bani. “Familia 
reprezintă piatra de temelie a întregii mele 
vieţi”, ne destăinuie dna Ababii. 

 Parte a echipei MAIB...  

Valentina MICLEUŞANU,  
Specialist superior retribuire  
şi probleme sociale, Preşedinte al 
Comitetului Sindical 
S-a născut la 1 aprilie 1981 în oraşul Chişinău. 
Căsătorită, are doi copii. 
Studii:  Superioare de licenţă, licenţiată în şti-
inţe economice. A absolvit Academia de Studii 
Economice din Moldova.   
După ce a activat timp de 6 ani în funcţia de 
contabil în cadrul ÎS Calea Ferată din Moldo-
va, dna Micleuşanu se alătură echipei Moldo-
va Agroindbank în aprilie 2007, oferindu-i-se 
funcţia de inspector resurse umane. Urmîn-
du-şi motto-ul „Prin greutăţi, la stele”, dna Mi-
cleuşanu este promovată pînă la funcţia de 
specialist superior retribuire şi probleme soci-
ale, iar în aprilie 2015 este aleasă Preşedinte al 
Comitetului Sindical. 
Pe parcursul activităţii, dna Micleuşanu urmea-
ză un şir de instruiri de perfecţionare profesi-
onală axate pe remunerarea muncii, aspecte 
juridice ale relaţiilor de muncă, managementul 
resurselor umane, etc. 
Dna Micleuşanu consideră că „familia este acea 
mică cetate în care eşti fericit, plîngi, în care ţi 
se spune adevărul pur, chiar dacă e dureros, 
este acea temelie pe care poţi conta şi este in-
vestiţia care nu dă faliment niciodată”.

 
Atribuţiile Specialiştilor retribuire şi 
probleme sociale: Organizarea realizării 
sarcinilor ce ţin de administrarea retribuirii mun-
cii a personalului băncii și problemelor sociale; 
Ţinerea și actualizarea statelor de personal ale 
băncii; Înaintarea propunerilor privind sistemul 
de motivare și fidelizare a salariaţilor băncii; Ela-
borarea planului financiar pe compartimentele 
aferente remunerării muncii; Analiza cheltuieli-
lor privind remunerarea muncii și altor cheltuieli 
aferente personalului; Administrarea retribuirii 
muncii pentru condiţii speciale de muncă; Acor-
darea asistenţei în organizarea evenimentelor 
corporative pentru salariaţii băncii.
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 Parte a echipei MAIB...  
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Mamă grijulie sau specialist responsabil?  
Şi una şi alta!  

Asociația Femeilor Antreprenoare din 
Moldova (AFAM) şi Comunitatea Feme-
ilor Ucrainene din Moldova (CFUM) au 
organizat la 13 mai serbarea dedicată Zi-
lei Internaționale a Mamei. Scopul eve-
nimentului a fost promovarea statutului 
mamelor active (antreprenoare sau an-
gajate în diverse activități), a reprezen-
tantelor diferitelor etnii, care contribuie 
la păstrarea valorilor culturale şi dez-
voltarea armonioasă a societății. Eveni-
mentul s-a desfăşurat cu susţinerea şi 
cu participarea Partenerului Oficial - BC 
„Moldova Agroindbank” SA.

Ziua Internațională a Mamei, apărută 
inițial în Statele Unite, se sărbătoreşte 
oficial, în a doua duminică a lunii mai, în 
mai multe țări, inclusiv în Ucraina, Româ-
nia, Țările Baltice şi alte state ale Uniunii 
Europene. În Moldova, această zi este 
marcată de către CFUM din 2007, cu o 
amploare crescîndă. Inițial, evenimentul 
era sărbătorit prin mici serate pentru 40 
de oameni în incinta bibliotecii “Lesea 
Ucrainca” din Chişinău, iar în 2014 iniți-
ativa a adunat circa 150 de participanți. 

Anul acesta evenimentul a întrunit circa 
200 de femei active, inclusiv cele care 
administrează cu succes afaceri proprii. 
De asemenea, în calitate de oaspeţi au 
fost înalți oficiali de stat, reprezentanți 
ai corpului diplomatic, lideri ai organi-
zațiilor etno-culturale şi reprezentanți 
ai societății civile. Printre fondatoare şi 
membre active ale Asociației Femeilor 
Antreprenoare din Moldova se numără 
şi ex-Preşedintele Comitetului de Con-
ducere al BC “Moldova Agroindbank” 
SA, actualmente - membru al Consiliului 
Băncii, Natalia VRABIE. 

Banca noastră a fost reprezentată la Ziua 
Mamei de  Galina GRECU, şefa Departa-
mentului Suport şi Produse Corporative; 
Ala POLUSTANOVA, şefa Departamentu-
lui Elaborarea şi Administrarea Produse-
lor în activitatea retail; Ludmila BIVOL, 
şefa Direcţiei Suport Vînzări, Departa-
mentul Vînzări Retail; Tatiana PETROVICI,  
şefa Departamentului Administrare 
Riscuri Financiare şi Operaţionale; Vic-
toria KOROLI, asistent al Preşedintelui 
Comitetului de Conducere al băncii. Ca 
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şi angajatele MAIB din toată ţara, aces-
te doamne îmbină armonios rolul de 
mamă grijulie şi iubitoare cu statutul de 
profesionist în domeniul său de activita-
te şi stau la baza succeselor copiilor prin 
exemplul propriu. 

Le-am rugat să-şi împărtăşească expe-
rienţa de îmbinare reuşită a rolului de 
mamă responsabilă cu activitatea pro-
fesională, de asemenea foarte impor-
tantă. Doamnele urmau să răspundă la 
întrebări: “Cum se combină activitatea 
profesională cu rolul de mamă? Dum-
neavoastră personal v-a fost sau vă 
este dificil să realizaţi această misiune? 
Credeţi că familia (copiii) au fost lipsiţi 
de atenţia plenară din cauza serviciu-
lui Dumneavoastră sau aţi reuşit totuşi 
să  îmbinaţi armonios responsabilităţile 
profesionale cu cele familiale?”.    

Galina GRECU: “Rolul de mamă, în ac-
tivitatea unei femei, ar trebui să fie 
primordial în raport cu alte activităţi, 
inclusiv faţă de cea profesională, cel 
puţin în primii ani de viaţă a copilului. 
De sănătatea şi calitatea educaţiei co-
pilului depinde foarte mult sănătatea 
familiei şi viitorul societăţii. Acest lu-
cru ar trebui să-l inţeleagă şi să-l sus-
ţină şi familia, şi angajatorii, şi societa-
tea în general. A reuşi să fii o mamă şi  
soţie bună, avînd  paralel o activitate 
profesională de succes,  este  dificil, 
dar nu şi imposibil. Mai ales, în condi-
ţiile actuale cînd munca casnică este 
mai uşoară, fiind asistată de diferite 
aparate electrocasnice performante, 
de ofertele generoase de produse ali-
mentare, îmbrăcăminte, etc. Rolul de 
mamă presupune, desigur, şi capaci-
tatea femeii de a-i face participanţi ac-
tivi la procesul de creştere şi instruire 
a copiilor pe ceilalţi membri ai familiei 
(soţ, copiii mai mari, bunici), pentru a 
beneficia de timpul necesar şi pentru 
alte activităţi, inclusiv cea profesiona-
lă. Cît de dificil mi-a reuşit să combin 
activitatea profesională cu rolul de 
mamă? A fost mai complicat  în cazul 
primului copil - era perioada anilor 80, 
cînd societatea nu oferea atîtea posi-
bilităţi mamelor cu copii: concediul de 
ingrijire a copilului era de pînă la 1 an 
de zile, şi acela fără plata indemnizaţi-
ilor, salariile erau mici şi fără oportuni-

tăţile de astăzi de a practica anumite 
munci suplimentare, apartamentele 
erau cu chirie fără perspectiva de obţi-
nere sau achiziţionare, etc. Cu al doilea 
copil a fost mult mai uşor, deoarece s-a 
născut atunci cînd au apărut mai mul-
te oportunităţi de manifestare profe-
sională, dar şi de obţinere a veniturlor, 
facilităţi mai mari pentru mamele cu 
copii (concediu de îngrijire a copilului 
de pînă la 3 ani, inclusiv un an cu pla-
ta îndemnizaţiilor, etc).   Desigur că 
îmbinarea reuşită a rolului de mamă 
şi a activităţii profesionale a fost posi-
bilă  cu  suportul familiei, a părinţilor 
în mod special.  Îmi vine greu să cred 
că, în secolul nostru “suprasolicitat”, ar 
exista cineva care ar zice că a dat copi-
ilor toată atenţia necesară. Ca în orice 
lucru, şi în relaţia cu copiii, trebuie să-
ţi stabileşti nişte priorităţi şi să le ur-
mezi. Principalul este ca copilul să se 
simtă iubit de ambii părinţi, să fie mîn-
dru de activitatea profesională pe care 
părinţii o desfăşoară, să-şi dorească şi 
el să muncească şi să aibă succese în 
ceea ce face. În acest sens, exemplul 
părinţilor este foarte important”. 

Ala POLUSTANOVA: “Nu cred că exis-
tă un răspuns definitiv la întrebarea 
Dumneavoastră. Vreau să remarc 
doar că există femei dedicate în to-
talitate familiei şi copiilor, dar sînt şi 
femei care combină viaţa familiară cu 
cariera - în ambele cazuri important 
este ca alături de copil să fie o mamă 
realizată. Evident, fiica mea, într-o 
anumită măsură, a fost lipsită de 
atenţia mea deplină. Însă acum, cînd 
Irina a ajuns la o vîrstă a maturităţii, 
noi sîntem cei mai mari prieteni”.

Victoria KOROLI: „Copiii şi serviciul 
sînt două puncte de echilibru şi două 
surse de energie extrem de importan-
te pentru mine. De aceea, mă strădui 
să împletesc aceste fire ale vieții cît 
de armonios posibil şi cu cît mai mul-
tă răbdare. O fac cu mare plăcere şi, 
cu siguranță, fără prea mari dificul-
tăți. Da, se mai întîmplă uneori să nu 
le acord copiilor suficientă atenție, 
dar recuperez cît de curînd posibil. În 
plus, mă bucur de înțelegere totală 
din partea lor, fapt care mă încurajea-
ză şi îmi dă forțe”.

 Bancher&Misiune
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Tatiana PETROVICI: “Trăim într-un se-
col cînd femeia are posibilitate să se 
realizeze atît ca mamă, cît şi pe plan 
profesional, este o oportunitate care 
mereu ne deschide noi posibilităţi. 
Evident nu este uşoară această misi-
une, însă doar astfel poţi trăi şi savu-
ra viaţa din plin: emoţiile de neuitat 
la apariţia primului zîmbet, primului 
dinte, primul pas făcut de copil... şi 
bucuria succesului în lucrul care-l faci 
zi de zi, aducîndu-ţi aportul la dezvol-
tarea instituţiei în care activezi, a eco-
nomiei, ţării. Evident, ca orice femeie 
care a hotărît să îmbine educaţia copi-
lului cu realizarea responsabilităţilor 
profesionale, depun tot efortul pen-
tru combinarea armonioasă a acestor 
componente majore ce fac parte din 
viaţa noastră. Dar sînt ferm convinsă 
că o mamă împlinită va avea şi copii 
împliniţi. Şi, viceversa, o mamă care 
se dedică totalmente educaţiei copi-
lului şi este afectată din cauza nere-
alizării profesionale, indirect va lăsa 
aceasta amprentă şi asupra persona-
lităţii copilului. În final, orice copil îşi 
doreşte o mamă sănătoasă, gingaşă, 
blîndă, fericită şi realizată. Aceasta şi 
este iscusinţa femeii de a îmbina ar-
monios şi cu succes fericirea familiei 
şi succesele profesionale”.

Ludmila BIVOL: „Cine e responsabil la 
serviciu - este responsabil şi în relaţiile 
cu copiii. Am doi feciori, o fiică (noră)  
şi o nepoţică de 9 luni. Am fost şi sînt 
mereu aproape de copiii mei la bine 
şi la greu, îmi ascultă sfatul, se împart 
cu mine cu bucuriile şi tristeţele lor, se 
indispun cînd mă supără ceva, se bu-
cură atunci cînd mă bucur eu. 

Mi-a fost dificil în viaţă, mai ales cînd 
activam în echipa băncii pentru im-
plementarea SAB “Globus/T24”, cînd 
un timp îndelungat lucram mult pes-
te program, dese ori ieşeam  sîmbăta 
şi duminica. Pe atunci feciorul mai 
mic a mers în clasa 1. Echipa de lucru 
îmi era ca o a doua familie. Da, toţi co-
legii  erau în situaţii similare, însă ne 
susţineam reciproc. Am putut aran-
ja lucrurile astfel, ca să ne inţelea-
gă şi acei de-acasă... Erau şi lacrimi, 
făceam şi glume. Nu puteam să ne 
imaginăm să stăm acasă în concediu 
medical… în cazul nostru era exclus 
acest “lux”. Astfel, copiii noştri au 
primit o educaţie spartană... Acum şi 
sistemul lucrează, şi feciorii sînt mari. 
Acel mic este deja student şi e aproa-
pe de mine, cu toate că nu reuşesc să 
îi dedic atît timp cît ne-am dori. Fe-
ciorul mai mare la moment locuieşte 
cu familia în România, unde a primit 

 Bancher&Misiune

În imagine: Tatiana Petrovici cu fiica.
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o propunere pentru serviciu 
în domeniul IT şi ne vedem 
mai rar, dar sînt la curent cu 
toate evenimentele din viaţa 
lor, îmi aduc aportul la reali-
zarea lor, merg des în vizită 
la ei ca să-i pot ajuta sau pur 
şi simplu să-i văd. 

Mă fac mereu prezentă în 
viaţa copiilor mei. Nici ei nu 
uită să mă întrebe cum îmi 
merg treburile la serviciu, 
cum facem faţă concurenţei 
în mediul bancar şi cum de 
reuşesc să mai croşetez cîte 
ceva pentru scumpa mea 
nepoţică... În pofida faptu-
lui că zilnic pînă seara mă 
dedic serviciului, oricum gă-
sesc timp pentru a schimba 
o vorbă cu ei, să le dau un 
sfat, ba chiar să-l cer şi de la 
ei, să le ajut la nevoie, să mă 

bucur pentru reuşitele lor... 
sau pur şi simplu, cînd sînt 
aproape, să-i mîngîi doar 
pentru că îmi sînt dragi... 

Să combini activitatea de 
funcţionar într-o institu-
ţie cu prestigiu cum e ban-
ca noastră şi de mamă este 
foarte dificil, dar şi plăcut. 
Mai ales, cînd îţi arunci pri-
virea înapoi, te bucuri că le-
ai reuşit pe toate. Copiii mei 
deja sînt mari, dar mă bucur 
că în rezultatele obţinute de 
ei mi-am lăsat şi eu ampren-
ta... Nepoţica, pe care am 
dorit-o atît de mult, îmi sea-
mănă mie şi nu doar la exte-
rior! Cel putin e născută, ca 
şi mine, în zodia Leului. E o 
zodie puternică, vom reuşi 
în toate!”

Ziua Internațională a Ma-
mei, apărută inițial în Sta-
tele Unite, se sărbătoreşte 
oficial, în a doua duminică 
a lunii mai. Ziua Mamei 
pune în valoare mama ac-
tivă, mama care face stu-
dii, care se realizează în 
carieră sau în business ca 
antreprenoare, mama care 
îşi realizează visurile şi do-
rinţele, care este un bun 
exemplu de urmat pentru 
copiii săi.  

Preşedintele Parlamentului 
Republicii Moldova, Andri-
an Candu a anunțat că va 
discuta cu colegii din Parla-
ment despre inițiativa de a 
introduce Ziua Internațio-
nală a Mamei în calendarul 
sărbătorilor oficiale marca-
te în Republica Moldova.

 Bancher&Misiune

În imagine: Ludmila Bivol, alături de familie.
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Moldova Agroindbank aduce bucurii în 
familii. Acest lucru este confirmat  oda-
tă în plus de către cîştigătorii promoţiei 
“MAIB te duce la Eurovision!”, care s-a 
desfăşurat de la 20 martie pînă pe 21 
aprilie anul curent. Condiţia de partici-
pare la concurs a fost simplă - deschide-
rea în perioada indicată a unui depozit 
în moneda naţională la una din filialele 
BC „Moldova Agroindbank” SA. Învin-
gătorii au fost selectaţi programistic, 
în urma unei extrageri aleatorii printre 
toţi participanţii la promoţie, astfel încît 
toţi clienţii care au deschis depozite în 
această perioadă au avut şanse egale de 
a cîştiga un bilet la Eurovision.

Cei doi norocoşi au fost Ana Bursuc şi 
Valerian Cenuşa, care au cîştigat călă-
toria la Viena, la concursul „Eurovision 
Song Contest” din 23 mai. Dar, aşa cum 
cele mai frumoase lucruri, de regulă, le 
dedicăm copiilor noştri, cei doi cîştigă-
tori la fel au transmis premiile copiilor 
lor, mai cu seamă că regulamentul ofi-
cial al campaniei a prevăzut acest drept.  

Astfel, Ana Bursuc a dăruit fiicei sale, Na-
talia Dodon, iar Valerian Cenuşa - fiului 
său Vladimir Cenuşa - călătoria la Viena 
şi posibilitatea de a urmări live cel mai 
grandios spectacol muzical din Europa.   

„Vreau sa vă transmit un mare „mulţu-
mesc” din toată inima, pentru surpriza 
minunată pe care aţi făcut-o! Am ră-
mas mult şi foarte plăcut impresiona-
tă de această călătorie şi, bineînţeles, 
de marea finală a Eurovisionului. Sîn-
teţi o echipă fantastică şi într-adevăr 
aduceţi bucurii în familii!”, a povestit, 
după revenire de la Viena, Natalia 
DODON. 
Banca a încercat să creeze confort maxim 
celor doi norocoşi în timpul călătoriei lor 
în capitala Austriei. Astfel, BC “Moldova 
Agroindbank” SA şi-a asumat cheltuielile 
pentru transport, cazare şi participare la 
Finala „Eurovision Song Contest”. 
Campania “MAIB te duce la Eurovision!” se 
încadrează în filosofia Moldova Agroind-
bank, pentru că implică responsabilitatea 
pentru stabilitatea financiară a clienţilor 
săi. Mai mult, în cadrul acestei promoţii 
MAIB a oferit clienţilor posibilitatea de a 
trăi o experienţa unică în metropola eu-
ropeană.

 Client&Bancă

Să vezi Viena...  
şi să te îndrăgosteşti de MAIB! 

În imagini: Natalia Dodon, la  Viena.
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Cu ocazia Hramului oraşului Sîngerei, 
care este sărbătorit de Ziua Sfîntului  
Gheorghe, Filiala BC „Moldova Agroind-
bank” SA din acest oraş a organizat o 
prezentare de produse şi servicii în ca-
drul Tîrgului anual de primăvară.  Eve-
nimentul s-a desfăşurat sub auspiciile 
Camerei de Comerţ şi Industrie, Filiala 
Bălţi, şi a întrunit întreprinderi producă-
toare de produse alimentare şi industri-
ale - atît din raion, cît şi din alte localităţi 
ale ţării. Prezentările agenţilor econo-
mici au fost combinate cu un program 
artistic la care au participat membrii An-
samblului de dans modern şi popular al 
Casei de Creaţie din Sîngerei.

În decursul celor trei zile ale Tîrgului, 
standul Filialei MAIB a fost vizitat de 
sute de locuitori şi oaspeţi ai oraşului. 
Reprezentanţii administraţiei publice 
locale au apreciat prestaţia Filialei în 

cadrul evenimentului şi au reiterat, 
cu acest prilej, buna colaborare a 
băncii cu clienţii locali. În semn de 
apreciere a contribuţiei Filialei Sîngerei 
la dezvoltarea economică a raionului, 
Filiala Camerei de Comerţ şi Industrie din 
Bălţi a înmînat directorului Filialei MAIB, 
Lida Iabanji, Diploma de menţinune.

Filiala Moldova Agroindbank este cea 
mai activă în Sîngerei, cele mai mari 
companii din  raion sînt clienţii fideli 
ai băncii. Printre acestea se numără: 
SRL “Coriandro-Agro” din s. Coşcodeni; 
SRL “Accesal-Grup” din s. Pepeni; SRL 
“Aveticom” din s. Cotiujenii Mici; SRL 
“Semincerul Unic” din s. Izvoare;  SRL 
“Speranta-Brinzila”, etc. Numărul total 
al clienţilor deserviţi de Filiala Sîngerei 
a depăşit 4,58 mii de personae fizice şi 
juridice, anual fiind în continuă creştere.

 Client&Bancă

Diploma Camerei de Comerţ şi Industrie 
pentru Filiala Sîngerei 

În imagini: Natalia Dodon, la  Viena.
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Moldova Agroindbank,  
de 20 de ani alături de Junior 
Achievement Moldova

Una dintre cele mai longevive organiza-
ţii neguvernamentale pentru tineri şi-a 
sărbătorit recent cea de-a 20-a aniver-
sare. Creată într-o perioadă destul de di-
ficilă pentru Republica Moldova, Junior 
Achievement a avut ambiţia, viziunea şi 
fermitatea de a contribui la restabilirea 
fundamentului economiei unui stat dez-
orientat. Pe parcursul tuturor celor 20 de 
ani ai săi, Junior Achievement Moldova 
a avut un partener fidel în persoana BC 
„Moldova Agroindbank” SA, care mereu 
i-a oferit suport financiar, consultativ şi 
promoţional.

Gazda evenimentului dedicat jubileului 
a fost ASEM, în persoana rectorului dl. 
Grigore Belostecinic, care este şi preşe-
dintele consiliului director al JA Moldo-
va. Rectorul ASEM a venit cu un cuvînt 
de salut către cei prezenți şi a menționat 
despre impactul programelor JA, activi-

tățile organizației şi succesele acesteia, 
de-a lungul celor 20 de ani de activitate.

Cu mesaje de felicitare au venit: Liliana 
Nicolaescu-Onofrei, viceministrul edu-
cației, James D. Pettit, Ambasadorul SUA 
în R. Moldova, Serghei Cebotari, Preşe-
dintele Comitetului de Conducere al BC, 
„Moldova Agroindbank” S.A.

Preşedintele Comitetului de Condu-
cere BC „Moldova Agroindbank” SA, 
Serghei CEBOTARI, a remarcat: „Mol-
dova Agroindbank susţine cu fideli-
tate Junior Achievement de la lansa-
rea acesteia în Moldova, împărtăşind 
speranţele şi planurile îndrăzneţe ale 
echipei sale. Sînt sigur că şi pe vii-
tor Junior Achievement va completa 
eforturile statului de a creşte o soci-
etate dezvoltată, inteligentă, prospe-
ră. Iar graţie activităţii sale, parteneri-
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or săi, inclusiv Moldova Agroindbank, 
fiecare dintre tinerii acestei ţări va fi 
sigur de perspectiva sa, de viitorul 
său european”. 

În cursul festivităţii, Preşedintelui MAIB 
i-a fost înmînată Diploma „Pentru contri-
buţie deosebită la consolidarea comuni-
tăţii Junior Achievement Moldova”. 

De asemenea, în cadrul evenimentului 
a avut loc expoziția cu vînzări ale com-
paniilor şcolare din întreaga republică, 
unde elevii şi-au expus produse gen: 
păpuşi eco în stil tradițional, obiecte din 
lemn ecologic, bijuterii, accesorii, papi-
oane, produse hand-made, etc.

JA este o asociaţie obştească a cărei mi-
siune constă în motivarea şi pregătirea 
tinerei generaţii pentru a se afirma cu 
succes în economia de piaţă. Progra-
mele JA de educație economică şi an-
treprenorială cultivă o gîndire aplicată 
la realitate, o atitudine pozitivă față de 
viață, spiritul de inițiativă şi de implicare 
în activitățile comunității.

 Parteneriat
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MAIB: „Sprijinind tinerii în afaceri,  
contribuim la un viitor mai bun şi mai sigur 
al Republicii Moldova”   

Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri 
(ANTIM) a anunţat rezultatele celei 
de-a XI-a ediţii a Concursului Naţional 
de Business Planuri pentru Tineri, 
desfăşurat tradiţional cu sprijinul 
Moldova Agroindbank. 
Cele mai profitabile şi mai interesante 
idei de afacere au fost premiate, în 
cadrul unei Gale festive, la care au 
participat organizatorii, participanţii 
la concurs, oaspeţii şi mentorii care au 
călăuzit tinerii în perfectarea business-
planurilor. BC „Moldova Agroindbank” 
SA a fost reprezentată la Gală de către 
Ghenadie Beldiga, şef al Direcţiei Vînzări 
Credite ÎММ, care a participat şi în 
calitate de mentor al tinerilor oameni de 
afaceri. 

Pentru cîştigătorii noii ediţii a 
Concursului au fost acordate premii în 
valoare de 1.770.000 lei.  Premiul mare în 

valoare de 180.000 lei i-a revenit tînărului 
antreprenor din raionul Şoldăneşti, 
Alexei Micu, care deţine o livadă de 
nuci. Cu banii cîştigaţi, tînărul speră să 
obţină un certificat, care ar demonstra 
că produsele sale sînt ecologice şi pot fi 
exportate în Europa.  

O noutate pe piaţa din Moldova ar 
putea fi dulciurile raw vegane. Este 
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vorba despre produse de patiserie, 
care nu conţin alimente de origine 
animală şi care nu sînt preparate la foc, 
adică sînt crude. Premiul oferit pentru 
această afacere constituie 90.000 lei. În 
total, de premii s-au învrednicit 21 de 
tineri antreprenori, acumulînd totodată 
cunoştințe în elaborarea unor planuri 
de afaceri viabile şi competitive. 70 la 
sută din banii pe care tinerii i-au cîştigat 
constituie partea de grant. Alte 30% 
din sumă tinerii urmează să le întoarcă 
peste un an, fără achitarea dobînzii.

Aurelia BRAGUŢA, Preşedinte ANTIM: 
„Avem proiecte de afaceri la Edineț, 
Cahul, Cantemir, în alte lolcalităţi. 
Pînă în 2012, tinerii cîştigători 
obţineau premii de încurajare, 
iar graţie extinderii numărului de 
parteneri, am reuşit în ultimii ani 
să sporim considerabil fondul de 
premii”. 

Concursul Naţional de Business Planuri 
pentru Tineri este organizat de Asociația 
Națională a Tinerilor Manageri, cu 
susținerea partenerilor locali şi a 
unei fundații elvețiene. Moldova 
Agroindbank este cel mai fidel partener 
al proiectului. Banca acordă nu doar 
sprijin financiar pentru desfăşurarea 
concursului, ci şi suport consultativ, 
logistic pentru ca tinerii să-şi poată mai 
lesne realiza ideile lor antreprenoriale.  

Ghenadie BELDIGA, şef al Direcţiei 
Vînzări Credite ÎММ, BC „Moldova 
Agroindbank” SA: „Am avut ocazia 
să văd participanţi cu o pregătire 
temeinică, care au prezentat planuri 
de afaceri bine gîndite, cu informaţii 
complete despre proiecte, termeni 
concreţi de realizare şi recuperare 
a investiţiilor. Remarc cu satisfacţie 
că din an în an, ideile de afaceri 
devin tot mai ingenioase şi tot mai 
inovaţionale. Aşa cum este adeptul 
soluţiilor novatoare şi progresiste, 
MAIB susţine cu prioritate aceste 
proiecte ale tinerilor antreprenori. 
Sprijinind tinerii în afaceri, contribuim 
la un viitor mai bun şi mai sigur al 
Republicii Moldova”.   

Notă: Concursul Național de Business 
Planuri este destinat tinerilor cu vîrsta 
cuprinsă între 18-35 de ani care doresc să 
inițieze sau să dezvolte propria afacere. 
Concursul este anual, desfăşurat la nivel 
național şi se bucură de succes în rîndul 
tinerilor antreprenori care gestionează  
o afacere. Istoria concursurilor de 
business planuri este foarte bogată, 
fiind o formă recunoscută de stimulare 
a noilor afaceri în ţările dezvoltate. Din 
anul 1980, concursurile de business 
planuri se bucură de o răspîndire din ce 
în ce mai activă, organizate de instituţii 
guvernamentale, marile corporaţii, 
cît şi de marile centre universitare 
din Wharton, Yale, Harvard, Stanford, 
Massachusetts, Ivey, Oxford, Cambridge.
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„Carnavalul Sportului”

Aducem sincere felicitări  manageru-
lui marketing, Departamentul Mar-
keting, Olga BEJENARU, cu ocazia 
obţinerii titlului de Doctor  în ştiinţe 
economice, Specialitatea  Economie 
Mondială, Relaţii Economice Inter-
naţionale,  Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova. 

 Ascensiune

În imagine: ceremonia de înmînare a diplomei de 
către academicianul Valeriu Canţer, Preşedintele Con-
siliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).
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Olympic Fest este cea mai grandioasă 
sărbătoare a sportului pentru toți, orga-
nizată de Comitetul Național Olimpic şi 
Sportiv din Republica Moldova în parte-
neriat cu Federațiile Sportive de profil. 
Olympic Fest reprezintă un îndemn la o 
viață mai activă şi echilibrată, conferind 
relevanţă beneficiilor practicării sportu-
lui de către întreaga societate.

BC „Moldova Agroindbank” SA a fost 
partenerul Cursei Olimpice şi în acest an, 
promovînd cu fidelitate sportul şi modul 
sănătos de viaţă pentru toate vîrstele. 

Prin susţinerea şi participarea la acest 
eveniment, demonstrăm că în persoa-
na Moldova Agroindbank societatea va 
găsi mereu nu doar o bancă sigură, de 
încredere, ci şi un susţinător al cauzelor 
sociale.  

Angajaţii băncii s-au antrenat la Cursa 
Olimpică, iar echipa de fotbal ca de obi-
cei a demonstrat un joc frumos, plasîn-
du-se pe locul II printre echipele de 
amatori. Participanţii la Cursă şi echipa 
de fotbalişti au fost susţinuţi de colegi, 
de membri ai familiilor, de prieteni. 

 Sport




