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Responsabilitate

Administrăm businessul într-o manieră de înaltă 
responsabilitate social-corporativă, pentru a crea o 
valoare durabilă în interesul comunităţii.

Excelenţă

Suntem întotdeauna cu un pas înainte pe piaţa fi-
nanciară, pentru a pune la dispoziţia clienţilor cele 
mai inovative şi eficiente soluţii. Calitatea de lider 
ne alimentează puterea şi ne motivează să atingem 
noi performanţe.

MISIUNE

MISIUNE, VIZIUNE, VALORI

Misiunea noastră este să oferim cele 
mai calitative şi accesibile servicii fi-

nanciare, pentru a aduce plus valoare 
stakeholderilor noştri. Inspirăm în-

credere şi siguranţă în ziua de mâine, 
creând noi oportunităţi.

VIZIUNE

Ne propunem să devenim un grup financiar 
cu prezență regională, să ne afirmăm ca lider 
pe piețele ţintă şi să fim banca de primă 
opțiune pentru clienți şi parteneri.

VALORI
   Orientare către client

Clienţii reprezintă cea mai importantă valoare a 
băncii. Ne construim relaţiile în mod onest şi des-

chis, oferim experienţa care ne diferenţiază.

     Spirit de echipă

Suntem siguri că doar în echipă, într-o atmosferă 
de încredere reciprocă şi respect, putem avea 

succes. Susţinem şi credem în oamenii cu care 
lucrăm. 

     Integritate

Pentru MAIB, integritatea este o valoare sine-
qua-non, care se materializează în corectitudine, 
transparenţă, profesionalism şi respectarea prin-

cipiilor etice. 
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 Cuvânt înainte

"MAIB este locomotiva sectorului financiar-bancar din Republica Moldova," obişnuieş-
te să spună Preşedintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari. În acelaşi timp, 
dumnealui admite că acest fapt presupune „un nivel foarte înalt de responsabilitate, 
întrucât toate acţiunile noastre au un impact nu doar asupra sectorului bancar, dar şi 
asupra întregii societăţi.”

O asemenea responsabilitate nu este pe măsura oricui şi nu poate fi asumată fără o 
bază temeinică. Doar o echipă de profesionişti dedicaţi, care aspiră spre acelaşi obiec-
tiv poate face faţă unei astfel de misiuni.

La acest subiect, Preşedintele băncii declara recent:  „Fiecare succes al MAIB este con-
struit pe un fundament sigur – pe valorile pe care le împărtăşeşte întreaga echipă de 
management: respect faţă de clienţi şi faţă de angajaţi, disciplină, transparenţă, inte-
gritate, verticalitate, onestitate. La fel, contează enorm de mult conştientizarea de că-
tre toţi membrii echipei a rolului crucial pe care îl are banca în dezvoltarea economică 
a ţării, încrederea în viitorul MAIB, viziunea comună asupra dezvoltării sale şi dedicaţia 
totală pentru ceea ce facem.”

Cine este MAIB astăzi, la cei 27 de ani? Este banca lider, care pune accentul pe integri-
tate, responsabilitate, transparență, corectitudine, şi care se poate mândri cu o echipă 
ce demonstrează zi de zi că istoriile de succes pot fi construite şi acasă.

Noi la 27 de ani
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 Continuitate & Realegere

Un nou mandat de 5 ani pentru Preşedintele 
Comitetului de Conducere al MAIB

„Sunt onorat şi recunoscător pentru încrederea care mi-a fost acordată prin numirea în 
funcţie pentru un nou mandat. În noua conjunctură de pe piaţa bancară, acest mandat 
implică o responsabilitate şi mai mare. Am certitudinea că împreună cu echipa de mana-
gement şi datorită devotamentului fiecărui membru al familiei MAIB, banca îşi va conso-
lida statutul de lider. ”

Realegerea dlui Serghei Cebotari pentru un 
nou termen de 5 ani la conducerea băncii a 
adus siguranţa continuităţii proceselor lan-
sate de echipa MAIB, confirmând în acelaşi 
timp faptul că liderul sectorului bancar pune 
preţ pe integritate, responsabilitate, viziune, 
dinamism. 

Serghei Cebotari a obţinut un nou vot de în-
credere pentru al doilea mandat în funcţia de 
preşedinte al Moldova Agroindbank pe data de 
10 mai 2018, în baza deciziei Consiliului Băncii. 

În decizie se menţionează: „Dl Cebotari Ser-
ghei este o persoană integră, onestă, cu re-
putaţie impecabilă în cercurile de afaceri şi 
în societate, fiind considerat unul din cei mai 
puternici şi eficienţi manageri din sectorul 
privat. Meritele dlui Cebotari Serghei au fost 
recunoscute la cel mai înalt nivel, fiind de-
corat şi cu distincţii de stat, inclusiv cea mai 
înaltă distincţie de stat a Republicii Moldova 
– „Ordinul Republicii”.”

În context, Preşedintele Consiliului Băncii, Vic-
tor Miculeţ, a menţionat că „deşi ultimii 5 ani 
au fost extrem de dificili şi uneori nefavorabili 
pentru sectorul bancar, Serghei Cebotari a 
reuşit să dezvolte afacerea băncii, să consoli-
deze echipa de conducere şi întreg colectivul, 
datorită dedicaţiei şi calităţilor sale de mana-
ger şi bancher”.

Serghei Cebotari a fost ales Preşedinte al Co-
mitetului de Conducere al MAIB la 28 iunie 
2013, având un mandat valabil pana la 30 
iunie 2018. Dl Cebotari are o experienţă de 
peste 23 de ani în sectorul bancar, iar anterior 
funcţiei de Preşedinte a deţinut funcţii mana-
geriale: director adjunct de filială (sucursală), 
şef de departament, vicepreşedinte, prim-vi-
cepreşedinte.
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 Acţionariat

Soluţionarea chestiunii acţionariatului

Acțiunile Moldova Agroindbank, cumpăra-
te de către stat, urmează a fi vândute unui 
Consorțiu internațional de investitori. Un 
precontract în acest sens a fost încheiat pe 
data de 22 iunie între Guvernul Republicii 
Moldova şi consorţiul format din Banca Eu-
ropeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
Invalda INVL, Horizon Capital. 

Evenimentul a avut loc la trei zile după ce 
consorţiul a primit permisiunea Băncii Nați-
onale a Moldovei pentru achiziționarea ac-
ţiunilor. 

Prezent la ceremonia de semnare a pre-
contractului, Directorul pentru instituţii fi-
nanciare al BERD pentru Moldova, Ucraina, 
Belarus şi Balcanii de Vest, Henry Russel, 
a menționat că achiziţionarea acţiunilor 
Moldova-Agroindbank va aduce mai multă 
transparență pentru MAIB, dând asigurări că 
banca va continua să acționeze în favoarea 
oamenilor.

Totodată, pe data de 22 iunie, Moldova 
Agroindbank, în persoana Preşedintelui Co-
mitetului de Conducere, Serghei Cebotari, şi 
reprezentanţii Consorțiului internațional de 
investitori au semnat Actul de Obligativitate.

„Ziua de astăzi face istorie. Consensul atins 
de cei mai importanţi factori de decizie, atât 
la nivel de stat, cât şi din domeniul privat, va 
pune capăt unei crize fără precedent şi-i va 
permite băncii, pe care am onoarea să o con-
duc, să se dezvolte şi mai dinamic. Le mul-
ţumesc acţionarilor pentru înţelepciunea şi 
deschiderea de care au dat dovadă, dîndu-şi 
acordul pentru semnarea Actului de Obliga-
tivitate,” a declarat Serghei Cebotari. 

Pe data de 18 iulie, statul, prin intermediul 
Agenţiei Proprietăţii Publice, a achiziţionat 
cele 41,09% de acţiuni contra sumei de 450 
032 221,7 lei.

Agenţia va expune la vânzare acţiunile pe 
piaţa reglementată, prin intermediul unei 
licitaţii cu strigare. La licitaţie vor putea par-
ticipa atât consorţiul, cât şi alţi potenţiali 
achizitori, cu condiţia deţinerii prealabile a 
aprobării Băncii Naţionale a Moldovei. 

Consorțiul internațional de investitori este 
format din Banca Europeană pentru Re-
construcție şi Dezvoltare (BERD), fondul de 
investiţii Horizon Capital, şi Invalda INVL, o 
societate de investiții cotată din Lituania, cu 
experiență în sectorul financiar-bancar.
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Performanţa în sectorul agricol este 
premiată de AIPA şi MAIB

 Parteneriat & Responsabilitate

Nouăsprezece producători agricoli şi asoci-
ații de profil cu rezultate remarcabile au fost 
premiați în cadrul celei de-a doua ediții a 
Galei AIPA. Evenimentul a fost organizat de 
Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agri-
cultură - AIPA, cu suportul Uniunii Europene 
şi al Moldova Agroindbank.

Directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, a mulţumit 
partenerilor Moldova Agroindbank şi De-
legaţiei Uniunii Europene pentru sprijinul 
oferit în vederea susţinerii acestui sector  de 
importanţă majoră în dezvoltarea economi-

ei naționale. ,,Importanța sectorului agroin-
dustrial în economia națională, este incon-
testabilă. Este absolut firesc şi chiar necesar 
de a veni cu un anumit omagiu şi apreciere 
atunci când se înregistrează succese în do-
meniu”. 

La rândul său, Vicepreşedintele Comitetu-
lui de Conducere al Moldova Agroindbank, 
Oleg Paingu, a menţionat că MAIB susţine 
iniţiativele benefice dezvoltării sectorului 
agricol nu doar pentru că este o bancă cu 
rădăcini în acest sector, ci şi pentru că în-
ţelege importanţa sa pentru dezvoltarea 
economică a ţării. „Vreau să felicit laureaţii 
acestui concurs în primul şi în primul rând 
pentru rezultatele obţinute în activitatea lor 
şi să le mulţumesc pentru insistenţa şi ambi-
ţia cu care contribuie la dezvoltarea econo-
mică a ţării,” a menţionat Oleg Paingu. 

În cadrul aceluiaşi eveniment, MAIB a fost 
decernată cu premiul „Cea mai cooperantă 
bancă în susţinerea producătorilor agricoli”, 
titlu pe care l-a obţinut pentru al doilea an 
consecutiv în baza voting-ului online orga-
nizat de AIPA. Premiul a fost înmânat de Mi-
nistrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului, Liviu Volconovici. 

Ne bucură faptul că printre laureaţii Galei 
AIPA se numără şi clienţi ai MAIB. 
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Serghei Cebotari, desemnat  
“Omul Anului 2017” 

 Aprecieri

Serghei Cebotari, Preşedintele Comitetu-
lui de Conducere, a fost desemnat “Omul 
Anului 2017”, categoria “Management”, în 
cadrul concursului organizat de revista VIP 
Magazin.

Organizatorii evenimentului au menţionat 
că sub conducerea fermă şi coerentă a dom-
nului Serghei Cebotari, Moldova Agroind-

bank s-a impus drept un pilon strategic al 
dezvoltării Republicii Moldova, un partener 
de încredere atât al sectorului privat, cât şi al 
celui public. 

Preşedintele Comitetului de Conducere al 
MAIB şi-a exprimat recunoştinţa pentru pre-
miul acordat, menţionând: „Acest premiu 
este o onoare pentru mine şi pentru Moldo-
va Agroindbank. Consider că „Omul Anului” 
este o recunoaştere a rezultatelor şi contribu-
ţiei MAIB la dezvoltarea economică şi socială 
a ţării, rezultate care se datorează eforturilor 
întregii echipe de management a băncii. Pro-
fesionalismul, integritatea, responsabilitatea 
şi performanţa reprezintă valorile de bază 
ale echipei MAIB şi sunt parte integrantă a 
reuşitelor înregistrate an de an de Moldova 
Agroindbank - liderul sistemului bancar din 
Republica Moldova.”

Premiile au fost acordate pentru categoriile: 
management, business, societate, mass-me-
dia şi cultură. Rezultatele finale au fost stabi-
lite în baza votingului online şi al consiliului 
de experţi.
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BC „Moldova Agroindbank” SA a obţinut ti-
tlul de  „Cea mai bună bancă din Moldova” 
în anul 2018, conferit de influenta revistă in-
ternaţională „Global Finance”. Premiul vine 
să confirme statutul MAIB de lider incontes-
tabil al sectorului bancar şi calitatea înaltă 
a serviciilor şi produselor oferite de bancă.

Astfel, MAIB se clasează printre „liderii mon-
diali, care ştiu să răspundă cu abilitate noilor 
tehnologii şi condiţiilor de piaţă în continuă 
schimbare,” după cum a declarat directo-
rul editorial al „Global Finance”, Joseph D. 
Giarraputo.

„Pentru MAIB acest premiu este o recu-
noaştere a eforturilor conjugate ale între-
gii echipe de management de a asigura 
conformarea băncii cu cele mai înalte stan-
darde profesionale şi de a pune în practică 
cele mai riguroase principii de guvernare 
corporativă. Iar faptul că Moldova Agroind-
bank obţine acest titlu mai mulţi ani la rând 
este o dovadă a dezvoltării durabile a băn-
cii şi demonstrează că îşi merită pe deplin 
statutul de bancă sistemică, de locomotivă 
a sectorului bancar,” a declarat Preşedintele 
Comitetului de Conducere al MAIB, Serghei 
Cebotari.

La concurs au participat instituţii financi-
ar-bancare din aproximativ 150 de ţări. Eva-
luarea candidaţilor a fost efectuată de re-
dactorii revistei, analişti financiari, directori 
şi consultanţi bancari de talie mondială, în 
baza unei analize minuţioase a rezultatelor 
pentru anul 2017, inclusiv creşterea active-
lor, profitabilitatea, relaţiile strategice, aco-
perirea geografică, produse inovaţionale.

Moldova Agroindbank – cea mai bună 
bancă din Moldova

"Global Finance", de asemenea, a plasat 
Moldova Agroindbank printre cele mai 
performante bănci din Europa Centrală şi 
de Est.

Făcând o retrospectivă a evoluţiei celor mai 
bune 23 de instituţii financiare din Europa 
Centrală şi de Est în anul 2017, ”Global Fi-
nance” menţionează că prestatorii de servi-
cii financiare ”au depăşit problemele locale, 
punând accentul pe tehnologii financiare şi 
curăţându-şi portofoliul de credite”.

Publicaţia subliniază că ”în pofida restrân-
gerilor cauzate de riscul creditar relativ înalt, 
Moldova Agroindbank a continuat să-şi ex-
tindă cota de piaţă şi a lansat un proiect vast 
de transformare, menit să alinieze banca la 
standardele europene”.

”Punând în mod special accentul pe inovaţii 
IT, instituţia a lansat o serie de modernizări 
în domeniul electronic-banking”, înfruntând 
condiţiile nu întotdeauna favorabile de pe 
piaţă, notează publicaţia.

Global Finance plasează MAIB 
printre cele mai bune bănci din Europa 
Centrală şi de Est
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Prestigioasa revistă internaţională „Global 
Banking&Finance Review” a conferit Moldo-
va Agroindbank titlul de „Cea mai bună ban-
că din Moldova” în anul 2018, la scurt timp 

după ce MAIB a obţinut acelaşi titlu şi din 
partea „Global Finance”.  

Evaluarea a fost efectuată în baza opiniilor 
experţilor revistei „Global Banking & Finan-
ce Review”, profesioniştilor independenţi, 
precum şi a publicului cititor. Pentru conclu-
ziile finale, juriul a luat în considerare indicii 
de performanţă ai băncilor, inclusiv active, 
credite, depozite, reţeaua de distribuţie, 
diversitatea şi accesibilitatea produselor şi 
serviciilor.

Moldova Agroindbank este liderul sistemu-
lui bancar naţional, deţinând o cotă de pia-
ţă de aproximativ 30% la cei mai importanţi 
indicatori de performanţă. Rezultatele înre-
gistrate de MAIB se datorează viziunii îm-
părtăşite de întreaga echipă, strategiei de 
dezvoltare bine gândite, managementului 
de înaltă performanţă, culturii de guvernan-
ţă corporativă implementată consecvent, 
nivelului înalt de responsabilitate socială.

MAIB desemnată din nou cea mai bună 
bancă din Moldova 

Rezultatele BC "Moldova Agroindbank" SA  
sunt confirmate şi de Centrul Analitic Inde-
pendent "Expert-Grup", care a plasat MAIB în 
topul Clasamentului performanţei bancare 
pentru ianuarie-aprilie 2018.

MAIB conduce clasamentul cu o valoare de 
rating de 6,6 puncte, depăşind cu 2 puncte 
următoarea bancă clasată. Banca deţine cea 

mai mare cotă de piaţă după portofoliul de 
credite şi o rentabilitate înaltă a capitalului.

Experţii centrului au efectuat o evaluare a  
celor 11 bănci ale sistemului bancar autoh-
ton, în baza a 11 indicatori grupaţi în  5 ca-
tegorii: capital, lichiditate, calitatea activelor, 
profitabilitate şi indicatori de piaţă.

Moldova Agroindbank conduce 
Clasamentul performanţei bancare
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BC ”Moldova Agroindbank” SA a obţinut 
cele mai înalte distincţii în cadrul Galei Busi-
nessului Moldovenesc, organizată de către 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova (CCI) pe data de 31 mai.

MAIB a fost distinsă cu Premiul Mare – 
„Mercuriul de aur” la categoria “Reputaţie 
şi Încredere”, în cadrul concursului „Marca 
comercială a anului 2017” şi cu Premiului 
mare - „Zeiţa Calităţii”, în cadrul concursului 
„Premiul pentru realizări în domeniul calită-
ţii 2017”.

Prezent la ceremonia de înmânare, Vicepre-
şedintele Comitetului de Conducere, Marcel 
Teleucă, a declarat: „Sunt onorat să primesc 
aceste trofee, care reprezintă o confirmare 
a eforturilor depuse de întreaga echipă a 
MAIB de a spori continuu nivelul de încre-
dere al clienţilor, prestând cele mai sigure şi 
calitative servicii financiare.”

Marele Premiu „Mercuriul de aur” şi „Zeiţa 
Calităţii” sunt distincţiile supreme în cadrul 
concursurilor sus-menţionate şi reprezintă 
cea mai înaltă apreciere a mărcii comerci-
ale autohtone în nominalizarea respectivă 
şi a măsurilor întreprinse în domeniul ma-

MAIB premiată pentru calitate, 
reputaţie, încredere

nagementului calităţii. La ediţia curentă a 
competiţiei au participat 110 mărci comer-
ciale naţionale, care au concurat la 13 no-
minalizări.
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 Implicare

Burse MAIB pentru 37 de studenţi 

Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” şi-a 
desemnat câştigătorii. 37 de studenţi de la 
9 instituţii de învăţământ din ţară au primit 
burse în valoare de 7000 lei fiecare în cadrul 
concursului organizat de Centrul de Infor-
maţii Universitare (CIU) în parteneriat cu BC 
“Moldova Agroindbank” SA (MAIB).

22 dintre câştigători sunt studenţi din familii 
cu venituri modeste, înmatriculaţi în anul I de 
studiu la instituţiile de învăţământ superior 
din Moldova şi 15 bursieri sunt câştigători ai 
ediţiilor precedente, promovaţi în anul II şi III 
de studii, care au candidat pentru reînnoirea 
burselor.

Preşedintele Comitetului de Conducere, dl 
Serghei Cebotari, a menţionat în timpul cere-
moniei de decernare că din 2014, MAIB a de-
pus eforturi pentru a consolida proiectul,  pu-
nând accentul pe continuitate, pentru a oferi 
mai multă siguranţă şi încredere bursierilor. 
„Vreau să cred că prin acest proiect reuşim să 

vă dăm un plus de motivaţie ca să aveţi rezul-
tate academice şi mai frumoase şi cunoştinţe 
bogate pe care să le implementaţi pentru a 
crea un viitor prosper  acasă.”

Heba Verebcean, studentă în anul I la Uni-
versitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, 
a menţionat că bursa reprezintă un suport 
considerabil pentru procesul de studiu. 
„Vreau cu toată fiinţa mea ca această contri-
buţie să se încununeze cu lauri de succes şi 
cu performanţe academice deosebite.”

Programul „Burse pentru viitorul tău” a ajuns 
la cea de-a 4-a ediţie. La concursul din acest 
an, au participat 85 de studenţi, de la anul I, 
II şi III de studii, secţia zi, de la 12 instituţii de 
învăţământ superior din ţară. Dosarele depu-
se pentru concurs au fost evaluate de către o 
comisie independentă de experţi. Pe parcur-
sul celor patru ediţii anuale ale programului, 
peste 420 de studenţi au participat la concurs, 
fiind oferite în total în jur de 170 de burse.
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Excelenţa academică a celor mai buni stu-
denţi şi masteranzi din ţară au fost celebrate 
în cadrul ceremoniei de decernare a “Bur-
selor de Merit”. Cea de-a 22-a ediţie a eve-
nimentului  a fost organizată de Centrul de 
Informaţii Universitare, pe data de 26 aprilie 
cu suportul financiar al partenerilor pro-
gramului, BC „Moldova Agroindbank” SA şi 
Orange Moldova.

În rezultatul concursului de selectare a în-
vingătorilor, 50 de studenţi de la 10 institu-
ţii de învăţământ superior din ţară au fost 
premiaţi cu câte 12 mii lei fiecare, banii fiind 
transferaţi direct pe cardurile “Avanti” emise 
gratuit de MAIB.  

Moldova Agroindbank s-a alăturat progra-
mului în anul 2001, acesta devenind unul 
din cele mai importante proiecte de res-
ponsabilitate sociale ale instituţiei.

Prezent la ceremonie, Oleg Paingu, Vicepre-
şedinte al Comitetului de Conducere, a men-
ţionat: „Moldova Agroindbank s-a alăturat 
programului ,,Burse de Merit” pentru a sus-
ţine şi a încuraja elita tinerilor să contribuie 
la dezvoltarea durabilă a ţării. Eforturile MAIB 
în această direcţie s-au materializat şi în des-
chiderea centrului pentru tineri „MAIB Studio 
Avanti”, unde sunteţi aşteptaţi oricând pen-
tru a vă aprofunda cunoştinţele în domeniul 
financiar-bancar şi a testa noile tehnologii 
financiare.”

Pe parcursul celor 22 ediţii anuale ale pro-
gramului, peste 5 500 studenţi au participat 
la concurs, dintre care 1 450 au beneficiat 
de Burse de Merit. La ediţia a 22-a a con-
cursului şi-au depus dosarele 215 studenţi 
de la 21 instituţii universitare din Moldova. 
Cei 50 de învingători au fost selectaţi de 
către o Comisie Independentă de Experţi, 
constituită din reprezentanţi ai comunităţii 
academice. Programul „Burse de Merit” face 
parte din strategia de responsabilitate soci-
ală a MAIB, îndreptată spre susţinerea unor 
proiecte cu impact major asupra dezvoltării 
societăţii.

Moldova Agroindbank alături de elita 
studenţească a ţării
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Cele mai emoționante şi profunde scrisori ale 
227 de elevi din întreaga țară au fost premi-
ate în cadrul ediției a IV-a a Galei Laureaților 
Concursului Național de Creație Literară pen-
tru elevi „Scrisoare Mamei”, desfăşurată pe 
28 aprilie, în incinta Bibliotecii Academiei de 
Științe a Moldovei. Câştigătorii concursului 
au fost apreciaţi pentru creativitate, origina-
litate, imaginaţie şi modul unic de abordare 
şi exprimare. 

Cu suportul MAIB, în calitate de partener ge-
neral, au fost înmânate 12 premii de bază: 
Locul I – 2 000 de lei; Locul II – 1500 de lei; Lo-
cul III – 1000 de lei şi câte 5 mențiuni pentru 
fiecare categorie  a câte 500 de lei. Totodată 
au fost înmânate peste 150 de diplome de 
participare elevilor şi 50 diplome de menţiu-
ne profesorilor-coordonatori.

Olga Bejenaru, reprezentant al băncii la eve-
nimentul de premiere a laureaţilor, a menţio-
nat: ,,În numele BC ,,Moldova Agroindbank” 

SA, a Preşedintelui Comitetului de Conduce-
re, Serghei Cebotari, menţionez că ne face o 
deosebită plăcere să susţinem acest proiect 
de suflet, prin intermediul căruia dorim să 
oferim suport copiilor în asigurarea unui vi-
itor mai bun acasă”.

În semn de recunoştinţă pentru suportul 
acordat pentru organizarea acestui concurs, 
MAIB a fost distinsă cu două Diplome de 
Excelenţă: ,,Pentru muncă prodigioasă, sus-
ţinere şi implicare activă în organizarea con-
cursului naţional de creaţie literară „Scrisoare 
mamei” şi ,,Pentru contribuţia adusă în orga-
nizarea şi desfăşurarea concursului”. 

Concursul Naţional ,,Scrisoare Mamei”
şi-a premiat câştigătorii cu suportul MAIB
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Proiectul „Cel mai lung desen executat 
de copii”, organizat în inima Chişinăului 
cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, 
a adunat sute de bobocei zglobii şi pici 
mai măricei dornici să savureze din atmo-
sfera sărbătorii. Și în acest an, proiectul a 
fost susţinut de partenerul fidel, Moldova 
Agroindbank.

Organizatorul proiectului, Studioul ArtInfi-
nit, s-a echipat cu sute de creioane, cario-
că, acuarelă, pensule, pentru a le permite 
sutelor de doritori să-şi manifeste în voie 
creativitatea, reflectând tema „Copilărie fe-
ricită”.  

Sutele de baloane dăruite de MAIB pentru 
a înfrumuseţa şi mai mult atmosfera de săr-
bătoare, au fost la mare căutare, găsindu-şi 
proprietarii chiar din primele ore ale zilei. 

Alte câteva sute de copii din Făleşti şi Străşe-
ni s-au bucurat de o sărbătoare deosebită la 
1 iunie, graţie suportului  Moldova Agroind-
bank, distrându-se din plin la Circul din Chi-
şinău.  

Moldova Agroindbank vă urează o copilărie 
plină de soare şi un viitor frumos acasă!

O mare de baloane şi creioane de la Moldova 
Agroindbank pentru sute de copii talentaţi
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19 companii şcolare şi 31 minifirme şcolare 
şi-au expus lucrările în cadrul Târgului Naţi-
onal al Companiilor şi Minifirmelor Școlare, 
organizat la 31 martie, la Chişinău, de către 
asociaţia Junior Achievement Moldova.

Tradiţional, evenimentul a fost susţinut de 
BC „Moldova Agroindbank” SA, acesta fiind 
unul dintre proiectele importante de respon-
sabilitate socială axate pe educaţia financia-
ră, susţinute de bancă.

Învingătorul concursului a fost Compania 
Școlară “YGM- Didactics” de la Liceul Teore-
tic Lev Tolstoi, din oraşul Glodeni. Liceenii au 
elaborat un sistem automat de semnalizare 
folosit în timpul orelor, pentru a informa pro-
fesorul dacă au înţeles tema sau dacă au ne-
voie de ajutor.

Locurile doi şi trei au fost ocupate de Compa-
nia Școlară “Child Care” şi Compania Școlară 
“Be Open” de la Centrul de Excelenţă în Eco-
nomie şi Finanţe.

Reprezentanţii echipei câştigătoare s-au ară-
tat foarte entuziasmaţi de victorie, cu atât 
mai mult că participă pentru prima dată la 
proiect. „Vrem să ne exprimăm recunoştinţa 
faţă de organizatorii şi partenerii compani-
ilor şcolare. Noi am participat pentru prima 
dată şi suntem foarte entuziasmaţi de acest 
eveniment. Avem deja un plan de acţiune 
pentru a îmbunătăţi invenţia şi a o promova. 
Mulţumim pentru posibilitatea de autoreali-
zare,” au menţionat ei.

Moldova Agroindbank susţine 
tradiţional târgul companiilor şcolare
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 Evoluţie

Servicii noi pentru comoditatea clientului

• alimentezi contul de card propriu sau al unei persoane terţe, fără a folosi cardul;

• serviciul e disponibil la toate ATM-urile Cash-In/Cash-Out;

• e suficient să cunoşti doar numărul cardului pe care vrei să transferi banii;

• suma maximă – 15000 MDL;

• nu se percep comisioane şi taxe adiţionale.

• reprezintă o alternativă comodă a transferurilor bancare tradiţionale;

• transferi rapid şi simplu bani rudelor şi prietenilor, în ţară sau peste hotare, 
direct de pe card, fără a fi nevoit să te deplaseze la sucursalele băncii;

• transferi mijloace băneşti online, direct de pe un card MAIB către alt card de 
plată, emis de o bancă din ţară sau de peste hotare. Trebuie să cunoşti doar 
numele, prenumele şi numărul cardului bancar al beneficiarului;

• transferurile pot fi efectuate între cardurile Mastercard şi Visa (inclusiv Visa - 
Mastercard, Mastercard - Visa), în lei, euro sau dolari; 

• mijloacele băneşti sunt transferate imediat pe cardul beneficiarului, în sigu-
ranţă maximă; 

• pentru transferurile între cardurile MAIB nu se aplică comision;

• p2p.maib.md

• oferă posibilitate clienţilor de a direcţiona remiterile de bani direct pe card, 
fără a trece pe la bancă;

• economiseşte timpul beneficiarilor de remiteri de bani, oferindu-le posibilita-
tea de a transfera uşor banii direct pe cardul propriu, fără mari eforturi;

• poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la Internet, cunoscând codul 
unic de identificare al remiterii de bani, numărul cardului bancar şi codul per-
sonal de identificare (IDNP). Dacă datele introduse sunt corecte, sistemul va 
genera o parolă de unică folosinţă, care va fi expediată la numărul de telefon 
al beneficiarului;

• în cazul în care valuta remiterii diferă de valuta cardului bancar al beneficiarului, 
mijloacele băneşti vor fi convertite în valuta cardului de plată al beneficiarului;

• t2c.maib.md 

• o soluţie menită să uşureze activitatea de zi cu zi a utilizatorilor serviciului de 
Internet Banking;

• vine în întâmpinarea prestatorilor de servicii contabile, permiţându-le să acce-
seze Internet Banking direct din sistemul de evidenţă contabilă -1C;

• Facilitatea este disponibilă pentru toţi clienţii abonaţi la serviciul Internet Ban-
king. 

P2P – transfer rapid de la card la card

CARDLESS – suplinirea contului fără utilizarea cardului

T2C – remiteri de bani direct pe cardul bancar

EASI Banking
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„Astăzi, la 27 de ani, avem avântul pe care ni-l dă tinerețea, dar şi înțelepciunea oferită de experiență. Astăzi 
suntem mai puternici, mai ambițioşi şi mai hotărâți ca oricând să ne consolidăm pozițiile, să fim un exemplu, 
demonstrând o dată în plus că doar împreună se poate reuşi. 

Eu sunt onorat să conduc cea mai bună echipă şi vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce sunteți şi faceți. 

La mulți ani, Moldova Agroindbank!” 

Mesajul de felicitare al Preşedintelui Comitetului de Conducere: 

 Aniversare

MAIB la 27 de ani
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  Cultură & Responsabilitate

Ce poate fi mai minunat, decât să uiţi de 
aglomeraţia şi îmbulzeala oraşului, de rutina 
zilnică şi să te retragi într-un loc liniştit, încon-
jurat de frumuseţea naturii şi aerul proaspăt, 
iar auzul să-ţi fie încântat de acorduri muzi-
cale de excepţie. 

Nu este un vis, ci mai degrabă o iniţiativă 
frumoasă, care nu a lăsat indiferenţi mulţi 
locuitori ai Chişinăului. În plină vară, în pri-
ma zi a lunii lui Cuptor, iubitorii de frumos 
au fost invitaţi la un eveniment special cu 
genericul – „O seară în parc”. Concertul a fost 
organizat de iTicket în parteneriat cu cea mai 
mare instituţie financiară din ţară - Moldova 
Agroindbank. 

Un astfel de concert se doreşte a fi un nou 
concept în care arta şi frumosul îşi dau mâna 
pentru un scop nobil, cu dublă semnificaţie: 
susţinerea dezvoltării culturii şi sensibiliza-
rea publicului privind renovarea Teatrului 
de Vară – cel mai mare teatru în aer liber din 
Europa. În acest scop, o parte din încasările 
obţinute din vânzarea biletelor vor fi donate 
Teatrului de Vară. Astfel, fiecare spectator nu 
doar a savurat un concert de excepţie, dar 
şi-a adus contribuţia la restaurarea acestui 
edificiu preţios.

Construit cu peste 60 de ani în urmă, Teatrul 
de Vară a devenit locul unde armonia prinde 
un contur magic. De-a lungul anilor, aici au 
fost organizate sute de manifestări culturale 
cu participarea colectivelor şi ansamblurilor 

muzicale profesioniste şi de amatori, serate 
de creaţie, concerte şi alte evenimente artis-
tice. La mijlocul anilor '90 ai secolului trecut, 
soarta Teatrului de Vară a devenit una incertă, 
peste el aşternându-se uitarea şi nepăsarea.

Edificiul cultural de o valoare incontestabilă 
şi-a redeschis larg braţele abia peste 20 de 
ani. Setea de cultură muzicală clasică a locu-
itorilor Chişinăului s-a observat în numărul 
mare de spectatori, care au umplut scuarul 
Teatrului, bucurându-se de „O seară în parc”.

Evenimentul l-a avut în calitate de invitat 
special pe cunoscutul compozitor Eugen 
Doga. O celebritate, care dincolo de toate 
meritele, ordinele şi distincţiile naţionale şi 
internaţionale ne-a dus faima pe toate meri-
dianele Globului. Spectatorii au savurat una 
după alta compoziţiile muzicale ale marelui 
maestru.

Cu vocea sa fermecătoare şi forţa talentului 
înnăscut, a bucurat publicul şi una dintre 
cele mai populare şi cotate soprane de operă 
din lume, Valentina Naforniţă, supranumită 
„Diva din Republica Moldova”. De asemenea, 
la concert au participat şi alte personalităţi 
sonore ale artei muzicale moldoveneşti: Brio 
Sonores, Mihai Munteanu, Constantin Mos-
covici, Vitalie Advahov.

Soliştii au fost acompaniaţi de orchestra ex-
tinsă a Teatrului Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”. Aceasta a evoluat sub bagheta 

„O seară în parc” cu MAIB şi iTicket
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dirijorului Dumitru Cârciumaru, care a con-
ceput în totalitate programul evenimentului. 
Maestrul Dumitru Cârciumaru se remarcă 
prin creativitatea sa care cucereşte diverse 
orizonturi ale muzicii şi ale artei interpretati-
ve, transformându-le în concerte inedite, pre-
cum a fost „O seară în parc”.

Artiştii orchestrei au fost supuşi unor adevă-
rate provocări, având în vedere că operele ar-
tistice care au răsunat sunt considerate unele 
dintre cele mai complicate creaţii din punct 
de vedere tehnic şi interpretativ. Dat fiind 
faptul că majoritatea pieselor sunt cunoscu-
te pe plan internaţional, ritmul spectacolu-
lui a fost unul accesibil, iar publicul a rămas 
plăcut surprins de repertoriul ales. Nelipsit 
a fost şi valsul „Gingaşa şi tandra mea fiară”, 
recunoscut de UNESCO drept una dintre cele 
patru capodopere muzicale ale secolului XX, 
cu menţiunea că Ronald Reagan l-a declarat 
drept cel mai bun vals al secolului trecut. La 
interpretarea acestei capodopere, însăşi ma-
estrul Eugen Doga, la ai săi 80 de ani, a urcat 
în scenă în aplauzele spectatorilor.

Deşi deseori ai senzaţia că la un concert de 
muzică clasică pot merge doar melomanii, 
iar un public simplu nu s-ar simţi în largul 
său, „O seară în parc” a eliminat toate stereo-
tipurile. Anume la astfel de evenimente, când 
eşti detaşat de rutina zilnică, iar vântul adie 
uşor, înţelegi că muzica nu este concepută 
doar pentru cei avizaţi, care cunosc notele 

muzicale, ci, dimpotrivă această artă poate 
încânta pe oricine. Trebuie doar să-ţi îndrepţi 
atenţia spre ea şi să înţelegi că magia muzicii 
nu are margini. Ea transmite, emană, şopteş-
te, inspiră, stârneşte, cucereşte… Acest lucru 
se observa şi în privirile spectatorilor, cople-
şiţi de misterul notelor muzicale. 

Îmbucurător este şi faptul că printre cei pre-
zenţi se regăseau persoane de diverse vârste 
- de la „cel mai mic” la „cel mai mare”. Vârstni-
cii priveau cu melancolie spre scenă, regă-
sindu-se în fiecare melodie interpretată. Iar 
părinţii au venit la concert cu copiii pentru a-i 
familiariza de mici cu lumea muzicii. Imaginea 
unei fetiţe care privea spre scenă cu o sclipire 
adâncă în ochi şi imitând cu pasiune dirijorul 
este o dovadă a faptului că evenimentul a re-
uşit. Cine ştie, poate anume această fetiţă va 
deveni următoarea „Divă a Republicii Moldo-
va”, care ne va duce faima departe de melea-
gurile natale... şi peste ani va spune că totul a 
început la „O seară în parc”.

Teatrul de Vară este suficient de încăpător să-i 
găzduiască pe toţi iubitorii de sublim. Dacă 
nu aţi reuşit să asistați la acest concert inedit, 
data viitoare lăsaţi grijile şi permiteți-vă un 
răsfăț muzical. Organizatorii promit să mai 
desfăşoare astfel de evenimente culturale, 
pentru a contribui la restaurarea Teatrului de 
Vară. Nu fiţi indiferenţi! Să facem locul unde 
trăim, cât mai frumos!

 (adaptat după profit.md)
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 Profesionalism

Cu prilejul Zilei Lucrătorului Bancar, angaja-
ţii Moldova Agroindbank au fost decoraţi cu 
distincţii acordate de către Asociaţia Băncilor 
din Moldova pentru profesionalismul pe care 
îl manifestă în activitatea zilnică.

Astfel pentru 8 angajaţi ai băncii, ziua de 4 
iunie va deveni una memorabilă. Dna Alio-
na Soroncean, şef Direcţia Analiză Sisteme, 
Departamentul Tehnologii Informaţionale 
şi dna Lora Cebotari, şef Direcţia Control In-
tern, Departamentul Operaţiuni au fost dis-
tinse cu Medalia Onorifică „Meritul Bancar”, 
distincţia supremă a ABM. Totodată, Neoni-
la Negruţă, director sucursala nr.4 Chişinău, 
Diana Tataru, director sucursala nr.31 Chişi-
nău, Maria Zolotarevschi, specialist evaluare 
porofoliu de credite, Departamentul Admi-
nistrare Strategică a Riscului de Credit, Olga 
Popa, şef Serviciul Call Center, Stanislav Ene, 
şef Departamentul Tehnologii Informaţiona-
le, Valeriu Pîslaru, şef Grupul Prevenirea Spă-
lării Banilor, Departamentul Conformitate, au 
primit diplome de onoare pentru activitate 

prodigioasă în sistemul bancar, merite şi suc-
cese deosebite în muncă şi profesionalism.

Felicitând angajaţii cu această ocazie, Preşe-
dintele Comitetului de Conducere, dl Serghei 
Cebotari, a menţionat: „Îmi face o deosebită 
plăcere să ofer aceste distincţii colegilor noş-
tri care depun un efort semnificativ în desfă-
şurarea activităţii în cadrul Moldova Agroind-
bank. Plăcerea este şi mai mare atunci când 
meritele sunt apreciate şi de Asociaţia Bănci-
lor. Numărul angajaţilor decoraţi în acest an 
este mai mare comparativ cu anii precedenţi, 
ceea ce este îmbucurător. Mult succes în con-
tinuare şi vă mulţumesc pentru efortul pe ca-
re-l depuneţi, fiind parte a familiei Moldova 
Agroindbank.”

Aducem sincere felicitări colegilor, meritele 
cărora au fost apreciate de către Asociaţia 
Băncilor din Moldova şi în aceiaşi ordine de 
idei, felicităm toţi angajaţii din familia Mol-
dova Agroindbank pentru activitatea pe care 
o desfăşoară zi de zi cu profesionalism.

Profesionalismul angajaţilor MAIB apreciat 
de Asociaţia Băncilor din Moldova
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La 27 aprilie curent angajații BC "Moldova 
Agroindbank" SA, care au realizat cel mai 
mare număr de transferuri expediate în cadrul 
sistemului de remitere de bani Unistream, au 
fost recompensaţi cu certificate cadou, pentru 
a-şi alege cadoul după bunul plac. 

Ceremonia de decernare a premiilor s-a desfă-
şurat în incinta centrului „MAIB STUDIO AVAN-
TI” în prezenţa reprezentantului Unistream în 
Moldova, dna Aliona Paladi. 

În cadrul ceremoniei, dl Eugeniu Josan, mem-
bru al Comitetului de Conducere, Șef al De-
partamentului Resurse Umane şi Organizare, 
a declarat: „Managementul băncii apreciază 
efortul pe care-l depuneţi în deservirea zilnică 
a clienţilor la cel mai înalt nivel şi se va strădui 
să asigure în continuare condiţii de muncă 
atractive, continuând procesul de motivare a 
angajaţilor. Totodată, în numele băncii, aduc 
sincere mulţumiri partenerilor de la Unistream 
pentru o colaborare durabilă şi frumoasă”.

Angajaţii băncii au menţionat, la rândul lor, că 
aceste premii îi motivează şi îi încurajează să-şi 
realizeze sarcinile excelent, cu mai multă dedi-
care şi responsabilitate, pentru a asigura satis-
facţia şi fidelizarea clienţilor, prestând servicii 
calitative, astfel depăşind nivelul aşteptărilor 
acestora.

Angajaţii care au demonstrat rezultate remar-
cabile în cadrul acestui concurs, îndeplinin-
du-şi sarcinile cu profesionalism, sunt: 

Tentiu Diana – Sucursala nr.14 Chişinău
Nitu Tatiana – Sucursala nr.7 Chişinău
Ursu Ludmila – Sucursala nr.7 Chişinău
Pahniuc Cristina – Sucursala nr.20 Chişinău 

Aducem sincere felicitări angajaţilor MAIB şi le 
dorim multă perseverență în continuare în re-
alizarea cu succes a obiectivelor stabilite. 

Angajaţii MAIB premiaţi de Unistream
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Sucursala nr.30 Bălți a BC "Moldova Agroind-
bank" SA începe o nouă etapă în activitatea 
sa într-un sediu modern şi spaţios, echipat 
conform ultimelor tendințe în domeniu.

Situată chiar în inima capitalei Nordului, 
pe strada Ștefan cel Mare, 26, sucursala te 
surprinde imediat ce îi treci pragul printr-o 
atmosfera prietenoasă, primire călduroasă 
şi binevoitoare şi prin tehnologii informați-
onale de ultimă generație puse la dispoziția 
clienților. 

"Pentru Moldova Agroindbank, clienții - atât 
persoane fizice, cât şi juridice, sunt la fel de 
prețioşi. De aceea, continuăm procesul de 
modernizare a reţelei de sucursale a MAIB, 
astfel încât fiecare client să beneficieze de 
produse şi servicii calitative şi moderne, ela-
borate în aşa fel ca să le economisească tim-
pul şi să le sporească confortul de operare," 
a menționat Oleg Paingu, Vicepreşedinte al 
Comitetului de Conducere al băncii, la cere-
monia de redeschidere a sucursalei. 

Pe lângă serviciile cu care s-au obişnuit deja, 
clienții Sucursalei nr. 30 pot beneficia şi de 
avantajele centrului de autoservire 24/24, 

 Inftrastructură

Sucursala nr. 30 a MAIB în casă nouă

dotat cu cele mai noi tehnologii bancare. 
Centrul pune la dispoziția clienților o gamă 
vastă de servicii, ce pot fi utilizate fără difi-
cultate, la orice oră, fără prezenţa angajaţi-
lor sucursalei. 

Directoarea Sucursalei Nr.30, Elena Ursu, 
şi-a exprimat convingerea că noile condiții 
vor permite sucursalei să atingă rezultate şi 
mai bune, iar clienților să se bucure de o cul-
tură de deservire mai înaltă. "Sunt mândră 
că activăm într-un nou sediu modernizat 
conform rigorilor europene şi vom depune 
toate eforturile pentru a oferi suportul ne-
cesar clienților noştri, pentru a-i ajuta să țină 
pasul cu tehnologiile bancare şi să-şi gestio-
neze inteligent activitățile financiare." 

Renovarea Sucursalei Nr. 30 Bălți face par-
te din proiectul de transformare a băncii 
într-o instituţie modernă şi din proce-
sul de rebranding lansat şi implementat 
consecvent de Moldova Agroindbank din 
anul 2015,  pentru a corespunde celor mai 
înalte standarde bancare, bazate pe solu-
ţii inteligente şi tehnologii avansate, care 
să distingă MAIB drept lider incontestabil 
şi bancă modernă.
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Oxana Ciubara este manager credite în ca-
drul Departamentului Clienţi Corporativi al 
MAIB. Oxana este o fire romantică şi pasio-
nată de poezie, care o să vă cucerească prin 
sinceritatea ei. 

- Oxana, ce înseamnă poezia pentru tine?

- Aş putea defini poezia ca fiind o stare, o artă 
a cuvintelor împletite melodios. Mi-au plăcut 
rimele din copilărie şi mai mult mi-a plăcut 
ideea de a le pune pe note.

- Eşti autoarea versurilor „Înc-o iarnă fără 
tine”, în interpretarea lui Adrian Ursu. Po-
vesteşte-ne, cum s-a născut această cola-
borare?

- A fost o idee spontană. Îmi amintesc că ascul-
tam o piesă frumoasă şi de-odată mi-a trecut 
prin minte – oare cum ar fi să îţi auzi proprii-
le versuri la radio? Mi-a luat ceva timp să îmi 
adun gândurile, să înțeleg ce anume ar fi mai 
frumos şi mai căutat de interpreți şi pentru că 
era în luna noiembrie, iar eu nu aveam răbda-
re să aştept prea mult, am zis că trebuie să fie o 
melodie de iarnă şi nu în ultimul rând de dra-

 Talente & Sport

Oxana Ciubara, pasionată de 
melodia din poezie

Primii fulgi - stele de dor
Te-aduc iar la mine-n gînd, 
Mă scufund în lumea lor

Şi te caut rătăcind. 
Două drumuri, două inimi, un sărut

Şi o iarnă plină de mister. 
Taina mea erai la început, 

Astăzi eşti un vis plin de culori! 

Stropi de gheaţă ne-ncălzeau, 
Nopţi şi zile fulgi cădeau, 

Fericiţi în doi eram, 
Nopţi şi zile ne iubeam. 
Amintiri acum sînt toate
Înc-o iarnă ne desparte, 

Şi privesc la geam cum vine
Înc-o iarnă fără tine.

Îmi este dor de-al tău sărut
Şi visez că ai venit, 

Iarna noastră n-a trecut
Chiar de fulgii s-au topit. 

Două drumuri, două inimi, un sărut
Şi o iarnă plină de ninsori. 
Taina mea erai la început, 

Astăzi eşti un vis plin de culori! 
Primii fulgi, stele de dor 

Te-aduc iar la mine-n gînd..

 „Înc-o iarnă fără tine”
goste... Am fost întrebată de nenumărate ori, 
de ce anume lui Adrian i-am propus textul. Nu 
ştiu nici până azi cu siguranță dacă am avut 
vreun motiv anume. Cert este că era în cap 
de listă şi că a fost foarte perseverent, iar eu 
nu am regretat alegerea făcută. În decembrie, 
acelaşi an, piesa era la radio. 

- Ai scris şi alte texte?

- Da, trebuie să recunosc că experiența mi-a 
plăcut nespus de mult şi la solicitarea unei 
cunoştințe, am mai scris un text, de astă dată 
pentru copii. 

- Pe lângă poezie, ai alte hobby-uri?

- Bănuiesc că am avut mai multe, dar de ceva 
timp am doar două - mici, cu ochi albaştri şi 
asta îmi ocupă tot timpul care îmi rămâne 
după serviciu. Aşa că deocamdată îi mulțu-
mesc bunului Dumnezeu pentru tot ce am şi 
rămân cu speranța că poate cândva voi reveni 
la pasiunile mele de odinioară.

P.S. Vă îndemnăm să vă delectaţi cu o piesă ro-
mantică, „Înc-o iarnă fără tine”: versuri Oxana 
Ciubara, muzică şi interpretare Adrian Ursu.
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Momente fierbinţi la  
Turneul de tenis de masă, ediţia 2018

În fiecare an, Turneul de Tenis de masă între 
angajaţii băncii adună tot mai mulţi iubitori ai 
acestui sport. Ediţia din acest an nu a fost o ex-
cepţie. Mai mulţi angajaţi MAIB şi-au demon-
strat măiestria în mânuirea paletei. Strigăte 
de bucurie şi emoţii de intensitate maximă au 
predominat la Turneu. Evenimentul s-a desfă-
şurat pe 18 februarie 2018, în sala de sport a 
Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Suporterii au avut parte de mai multe mo-
mente fierbinţi, în care au aplaudat în picioa-
re jucătorii. Jocuri incitante, care i-au pus pe 
jar pe suporteri au prezentat: Balaban Boris 
(locul II), Omarov Anna (locul II), Beldiga Ghe-
nadie (locul III), Nucă Cristina (locul III), Do-
nică Ion, Dubrovin Petru, Plop Maria, Rebeja 
Valentin, Panainte Mihail, Bivol Marin, Chiriac 
Ignat. 

Deşi ziua competiţiei a coincis cu ziua de naş-
tere a dlui Ion Donică, adversarii nu i-au făcut 
favoruri. Iar acesta nu s-a relaxat nici măcar o 
clipă, reuşind să se califice în semifinala com-
petiţiei. 

Turneul a culminat cu meciurile din finală, 
la masculin şi feminin. Suporterii au fost im-
presionaţi de jocul prestat de Valeriu Pîslaru, 
care a câştigat competiţia, calificându-se în 
finală fără a suferi vreo înfrângere. Este de 
notat că domnul Pîslaru are în palmaresul 

său mai multe victorii la diferite competiţii, fi-
ind un tenisman calificat. La grupa feminină, 
surpriza a fost adusă de Veronica Boboc, care 
a ocupat locul I la Turneu. Veronica a mărtu-
risit că este o amatoare a tenisului, dar nu s-a 
aşteptat să ocupe locul I: „şi cu atât mai mari 
au fost emoţiile când am câştigat meciul fi-
nal”, continuă Veronica.

Participanţii au recunoscut că tenisul de 
masă este un joc care presupune, pe lângă o 
viteză mare de reacţie şi de execuţie, un joc 
de control al emoţiilor. „Aici, este valabilă ex-
presia – cine primul îşi pierde calmul, acela 
pierde”, mărturiseşte unul dintre participanţi.

La Turneu a fot prezent Eugeniu Josan, mem-
bru al Comitetului de Conducere al băncii, 
şef al Departamentului Resurse Umane şi Or-
ganizare, care a felicitat câştigătorii şi partici-
panţii: „Mă bucură faptul că Turneul la tenis 
de masă a devenit o tradiţie pentru angaja-
ţii băncii. Din numele Conducerii băncii şi al 
meu personal, vreau să îi felicit pe câştigători. 
Le doresc noi performanţe, nu doar sportive, 
dar şi profesionale”.

Câştigătorii turneului au primit trofee, diplo-
me, premii băneşti şi certificate cadou. Cei-
lalţi participanţi s-au ales cu câte un tricou cu 
logo-ul MAIB şi al Turneului de tenis de masă, 
ediţia 2018.
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 Sport

Moldova Agroindbank scrie istoria! În 
premieră pentru Republica Moldova, o 
echipă de fotbal semi-profesionistă – şi 
anume echipa MAIB - a reprezentat ţara în 
cadrul unui turneu internațional oficial de 
mini fotbal - Marco’s Aurelio Cup, organizat 
de către Federaţia de Mini Fotbal din Italia. 

În perioada 27 iunie – 01 iulie, echipa de 
fotbal MAIB, a participat la cel mai prestigios 
turneu de mini-fotbal din Europa – Marco’s 
Aureilio Cup, la Roma. Evenimentul a avut 

loc pe arena istorică a Italiei, „Stadionul 
celor 3 fântâni”, stadionul uneia dintre cele 
mai puternice echipe din Europa, AS Roma, 
recunoscut în lume ca „Circus Agonalis” 
(Arena de competiţii), unde vechii romani 
obişnuiau să vină pentru a urmări spectacolul 
oferit de competiţiile sportive.

Turneul Marco’s Aurelio a adunat cele mai 
puternice echipe de mini-fotbal de pe 3 
continente, iar echipa de fotbal MAIB a 
reuşit să-l închidă spectaculos, cu o victorie 

Echipa de Fotbal MAIB la ROMA ! 
O poveste de neuitat !
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senzațională în faţa unuia dintre favoriţii 
turneului, echipei locale din Treviso, meci 
încheiat cu scorul de 1-0 pentru MAIB. 

,,Am trăit cele mai frumoase şi unice emoţii la 
acest turneu. A fost o experienţă incredibilă, 
care ne-a urcat ca echipă cu câteva trepte mai 
sus. În acelaşi timp a fost o responsabilitate 
imensă, pusă pe umerii noştri, de a reprezenta 
cu succes MAIB pe arena internaţională, 
misiune pentru care fiecare dintre jucători, 
şi-a depăşit limitele, pentru ca în final, MAIB 
să câştige respectul şi simpatia celor peste 7 
ţări participante la turneu, iar după meciurile 
disputate, echipa a fost propulsată în una din 
favoritele ediţiilor viitoare. 

A câştiga simpatia suporterilor în deplasare 
este un lucru practic imposibil. Însă arta jocului 
frumos şi ofensiv promovat de echipă, întărit 
de spiritul de echipă şi sârguinţă maximă, au 
ţinut publicul focusat asupra echipei MAIB, 
iar după turneu, MAIB a câştigat şi premiul 
simpatiilor spectatorilor, cât şi o mulţime de 
admiratori în rândurile suporterilor.  

Graţie suportului imens acordat de 
Conducerea băncii, în persoana Preşedintelui 
Comitetului de Conducere al băncii, dlui 
Serghei Cebotari, visul jucătorilor de 
fotbal din echipa MAIB, de a ajunge pe 
arena internaţională, şi de a reprezenta cu 
demnitate MAIB şi Republica Moldova a 
devenit realitate.  

„Recunoştinţa pe care o purtăm faţă de Dvs., 
faţă de colegi şi întreaga familie MAIB, pentru 
visul devenit realitate, pentru suportul 
incredibil, pentru încredere şi susţinerea 
primită, este imposibil de a fi redată doar prin 
cuvinte. Până atunci, un sincer MULŢUMESC 
din partea jucatorilor echipei."

Marco’s Aurelio Cup este cea mai mare 
provocare întâlnită de echipa MAIB până 
în prezent şi este un fenomen unic pentru 
fotbalul semi-profesionist şi amator din ţară. 
Este o responsabilitate grea pusă pe umerii 
echipei şi în acelaşi timp un vis devenit 
realitate – de a reprezenta cea mai de succes 
instituţie financiară autohtonă – Moldova-
Agroindbank, precum şi de a reprezenta 
Republica Moldova la un turneu internațional.  

Echipa MAIB are un palmares impresionant 
de peste 10 trofee obţinute în ultimii ani şi  în 
postură de campioni ai Republicii Moldova la 
mini fotbal, Seria A. Însuşi participarea la acest 
turneu este deja un succes incontestabil. 
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Cum să devii productiv la birou?

O carieră nu are cum să fie de suc-
ces dacă nu există o strategie de 
dezvoltare profesională. Dacă pen-
tru anul care tocmai a început ţi-ai 
propus ca rezoluţie să devii mai 
productiv la birou, Jurnalul de Afa-
ceri îţi oferă o serie de sfaturi care 
te pot ajuta să îţi îndeplineşti acest 
obiectiv.

Mai tot timpul avem tendinţa să 
punem un accent destul de mare 
pe împlinirea noastră profesiona-
lă, iar pentru a avea o carieră de 
succes trebuie să depunem multe 
eforturi şi să renunţăm la lucruri 
care ne fac viaţa uşoară. Aşadar, 
trebuie să oferim implicare şi, bi-
neînţeles, profesionalism. Însă o 
viaţă profesională nu are cum să 
fie una de succes dacă nu există o 
strategie de dezvoltare a carierei şi 
nu încercăm să ne organizăm tim-
pul astfel încât să devenim cât mai 
productivi posibil la birou.

Oamenii de succes se trezesc 
devreme

O serie de studii şi cercetări au in-
dicat faptul că persoanele care se 
trezesc mai devreme dimineaţa au 
mai mult succes şi sunt mai pro-
ductivi. Un exemplu în acest sens 
este CEO-ul Apple, Tim Cook, care 
se trezeşte nu mai târziu de ora 
3:45.

CEO-ul Apple, Tim Cook, se tre-
zește nu mai târziu de ora 3:45

Acest obicei are în spate un adevăr 
pe care nimeni nu îl poate contes-
ta: dacă te trezeşti mai devreme, ai 
mai mult timp pentru a face ceea 
ce îţi place, pentru a te organiza 
sau pentru a te relaxa, fapt care se 
vede clar în productivitatea la locul 
de muncă.

Analizează ce ai realizat până 
acum

Din când în când este indicat să 
stai şi să analizezi ceea ce ai realizat 
până în prezent, ce ai greşit si ce ai 
putea să îmbunătăţeşti în viaţa ta 

profesională, iar începutul de an 
pare să fie o perioadă bună pentru 
asta. Aşadar, analizează-ţi critic şi 
în mod constructiv reuşitele şi gre-
şelile din carieră şi ţine cont de ele 
în deciziile viitoare.

Nu te gândi doar la ceea ce nu a 
ieșit cum trebuie și nu te demora-
liza. Gândește optimist!

Trebuie însă să nu cazi în următoa-
rea capcană: nu te gândi doar la 
ceea ce nu a ieşit cum trebuie şi nu 
te demoraliza. Aşadar, gândeşte 
optimist!

Nu uita de pasiunile tale

Un alt sfat de care trebuie să ţii 
cont este păstrarea echilibrului – 
orice ai face, nu uita de hobby-uri-
le, de pasiunile tale. Doar ele sunt 
cele care te ajută să te relaxezi şi îţi 
oferă o altă perspectivă şi putere 
de muncă.

Pasiunile sunt cele care te ajută 
să te relaxezi și îţi oferă o altă 
perspectivă și putere de muncă

Organizează-te mai bine

De multe ori avem impresia că nu 
reuşim să facem tot ceea ce ne 
propunem şi din acest motiv une-
ori devenim frustraţi şi ne pierdem 
productivitatea.

Ai în obicei să îți faci o listă de sar-
cini la locul de muncă? Dacă răs-
punsul tău este nu, atunci poate 
este cazul să încerci şi asta, este efi-
cient să recurgi la aceasta metodă. 
Motivul este cât se poate de sim-
plu: lista te poate ajuta să îţi ges-
tionezi timpul mai bine şi să devii 
astfel mai productiv.

De asemenea, trebuie să pui ac-
cent şi pe ceea ce poartă numele 
de prioritizare. Alege cele mai im-
portante sarcini şi ocupă-te prima 
dată de acestea. Numai aşa poţi să 
devii eficient.

Pune accent și pe ceea ce poar-
tă numele de prioritizare: alege 

 Fii autodidact - fii lider!

cele mai importante sarcini și 
ocupă-te prima dată de acestea

Dacă stai mai mult la muncă nu 
înseamnă neapărat că dai şi ran-
dament sau că munceşti mai mult 
decât alţi colegi. Dacă te învârţi 
dintr-un birou în altul şi nu reu-
şesti să faci nimic, nu prea ai cum 
să fii productiv. Poate este mo-
mentul să încerci să nu mai pierzi 
timpul, spunând că eşti stresat 
pentru că ai prea multă treabă, 
ci să te apuci încet, încet să faci 
lucrurile după lista de sarcini pe 
care ţi-ai făcut-o.

Dă dovadă de profesionalism

Deşi pare un concept rupt din 
realitatea de zi cu zi, în cariera ta 
chiar contează dacă dai sau nu do-
vadă de profesionalism. Mai exact, 
profesionalismul este cel care face 
diferenţa dintre angajaţii care sunt 
respectaţi la job şi cei care nu sunt 
văzuţi cu ochi prea buni.

Factorii prin care ești judecat 
sunt îmbrăcămintea, modul în 
care te comporţi și comunici și 
asumarea responsabilităţii

Conform specialiştilor, factorii 
prin care eşti judecat şi prin care 
dai sau nu dovadă de profesiona-
lism sunt îmbrăcămintea, modul 
în care te comporţi şi comunici şi 
asumarea responsabilităţii.

Prin urmare, dacă îţi respecti an-
gajamentele luate, dacă îţi accepţi 
greşelile făcute şi dacă eşti organi-
zat, vei reuşi să ai un 2018 plin de 
realizări pe plan profesional.
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În spatele celor mai îndrăzneţe planuri 

Noi credem în tine!
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