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Serghei Cebotari, Managerul Anului 2015

Echipa BC “Moldova Agroindbank” SA are un 
motiv foarte bun de mîndrie - Serghei Ce-
botari, Preşedintele Comitetului de Conduc-
ere al băncii, a devenit laureatul Concursului 
“Omului Anului 2015”, categoria Management. 

Concursul “Omul Anului 2015” s-a des-
făşurat în baza votingului online ce a avut 
loc pe site-ul revistei „VIP magazin”. Astfel, 
la totalizarea rezultatelor au luat parte nu-
meroşi cititori ai revistei şi anternauţi, pre-
cum şi juriul format din experți din afară și 
din membrii redacției revistei.

Ceremonia de premiere a cîştigătorilor a 
avut loc pe 5 februarie anul curent, întrunind 
oameni de afaceri, interpreți, manageri de 
top, reprezentanți ai societății civile care au 
venit să-și ridice premiul pentru cele mai 
bune rezultate obținute în domeniul pe 
care îl reprezintă. 

Potrivit redacţiei „VIP magazin”, anul 2015 

a avut multe surprize pentru societate, 
seisme politice şi provocări, totuşi lucrurile 
frumoase, unele mai dosite, altele mai în 
față, și-au urmat cursul firesc. 

 Aprecieri
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 Aprecieri

“Înving cei mai curajoși și dornici 
de a aduce succesul, cei care au 
excelat prin munca lor, cei care au 
influențat societatea și sunt demni 
de a primi titlul de „Omul Anului 
2015”, - revista “VIP Magazin”.

Tot în cadrul acestui concurs, Preşedintele 
Consiliului BC “Moldova Agroindbank” SA, 
Victor Miculeţ, a fost desemnt “Omul Anului 
2015”, la categoria Business. Ambele apre-
cieri confirmă aportul şi meritele lui Serghei 
Cebotari şi Victor Miculeţ în dezvoltarea 
Moldova Agroindbank - liderului pieţei ban-
care din ţară şi instituţie care prin succesele 
sale contribuie la consolidarea stabilităţii 
economice din Moldova.  

Titlul “Omul Anului” al Concursului revistei 
“VIP magazin” îi este acordat lui Serghei Ce-
botari al treilea an consecutiv. Iar la finele 
lunii decembrie anul 2015, în cadrul Ga-
lei Premiilor VIP, Preşedintele BC „Moldova 
Agroindbank” SA a obţinut şi Premiul VIP la 
categoria „Finanţe”, fiind declarat Bancherul 
Anului 2015 în Republica Moldova. 

“În numele acestor lucruri, perseverează și 
rezistă oamenii de valoare. În acest an, au 
rezistat cei mai curajoși de fire și dornici de a 
aduce succesul pe un drum chiar și presurat 
cu hopuri, cei care au excelat prin munca lor 
indiferent de instabilitatea din țară, cei care 
au influențat într-un fel sau altul societatea 
și sunt demni de a primi titlul de „Omul  
Anului 2015”, au remarcat  organizatorii.
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 Top Eficienţă

Rezultatele oficiale ale activităţii băncilor la 
situaţia din 31.12.2015, anunţate de Banca 
Naţională a Moldovei (BNM), confirmă că 
BC „Moldova Agroindbank” SA este cea mai 
puternică bancă. MAIB a finalizat anul 2015 
cu cele mai mari cote la majoritatea indicilor 
financiari, inclusiv active, credite, depozite, 
ceea ce demonstrează gradul superior al 
credibilităţii și siguranţei MAIB. 

În 2015 Moldova Agroindbank a continuat 
să-și crească volumul activelor, acestea în-
sumînd 18,18 mlrd lei la finele anului, cu o 
creștere de 19%. Cota băncii la acest indica-
tor a atins cifra maximă pe sistem - de 26,3 
la sută. 

De asemenea, MAIB și-a sporit portofoliul 
de credite - de la 10,45 mlrd lei la finele anu-
lui 2014 pînă la 10,55 mlrd lei - la 31.12.2015, 
cota de piaţă a Moldova Agroindbank la 
acest indicator fiind de 28,7%, banca avînd 
un portofoliu de credite sănătos. 

Moldova Agroindbank a avut o evoluţie 
impresionantă a portofoliului de depozite, 
inclusiv a depozitelor persoanelor fizice. 
Banca a atras un volum semnificativ de cli-
enţi și depozite noi. Volumul total al depo-
zitelor a crescut cu 2,55 mlrd lei și a atins, 
la 31.12.2015, suma de 14,064 mlrd lei. Din 
tot volumul depozitelor băncii, cele ale per-
soanelor fizice au constituit 10,603 mlrd 
lei - cota acestora este de 30,1%, care este 
una record pentru sistemul bancar naţional. 
Creșterea numărului de deponenţi și a de-
pozitelor atrase se datorează situaţiei create 
pe piaţa bancară, dar, în primul rînd, credi-
bilităţii mari de care se bucură BC „Moldova 
Agroindbank” SA, în calitate de bancă sigură 
și puternică. 

Rezultatele oficiale ale activităţii 
băncilor confirmă: MAIB - cea mai 
puternică bancă

Cotele de piaţă ale băncilor comerciale după 
volumul creditelor nete, %, 31.12.2015:      

Cotele de piaţă ale băncilor comerciale după 
volumul activelor, %, 31.12.2015:

Cotele de piaţă ale băncilor comerciale după volumul 
depozitelor persoanelor fizice, %, 31.12.2015:
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Moldova Agroindank a finalizat anul 2015 
cu performanţă absolută la indicatorul venit 
net, obţinînd venituri în volum de 378,5 mln 
lei. Şi la acest capitol BC „Moldova Agroind-
bank” SA este lider, avînd cea mai mare cotă 
- de 26,2 la sută pe sistem. 

În 2015, MAIB a avut o extindere fără pre-
cedent a reţelei sale de distribuţie. Banca a 
deschis 74 noi agenţii, astfel, la finele anu-
lui, reţeaua Moldova Agroindbank includea 
67 filiale și 104 agenţii, 226 bancomate, 

 Top Eficienţă

Realizările BC „Moldova Agroindbank” SA, managementului superior şi 
întregei echipe a băncii au fost apreciate la nivel naţional şi internaţio-
nal, MAIB fiind desemnată de Global Banking & Finance Review Cea mai 
bună bancă comercială din Moldova în anul 2015. 

3275 POS-Terminale, dintre care aproape 
1000 acceptă carduri bancare contactless.  
Reţeaua de alternativă mai include 5 centre 
de autoservire 24 din 24, precum și 40 zone 
de autoservire în incinta filialelor băncii și 
Centrelor Comerciale Grand Hall și Elat. Mol-
dova Agroindbank va  continua să avanseze 
pe calea promovării soluţiilor electronice, 
MAIB deja avînd cele mai performante siste-
me de deservire la distanţă, inclusiv Internet 
Banking și Mobile Banking.
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 Top Eficienţă

Un nou rating al eficienţei bancare 
reconfirmă poziţia de lider al BC „Moldova 
Agroindbank” SA.

Agenţia de Rating și Evaluare EVM Group 
(Estimator-VM) a plasat MAIB pe primul loc 
în clasamentul eficienţei băncilor comerciale 
pentru anul 2015.

Potrivit ratingului, în baza indicatorilor din 
anul 2015, Moldova Agroindbank a deţinut 
întîietatea și în sub-clasamentele după 
indicatorii „Venituri totale” și „Venit net”. 
În 2015, banca a înregistrat cele mai mari 
venituri nete, care constituie 378,5 milioane 
lei, o rentabilitate operațională (ROS) de 

Moldova Agroindbank – prima în topul 
eficienţei bancare

Prezentarea grafică a Clasamentului de eficienţă pentru Băncile 
Comerciale din Moldova, anul 2015 (Sursa www.evm.md): 

 
Notă: Agenţia de Rating şi Evaluare EVM Group (Estimator-VM) activează pe piaţă din 2001 
şi are în portofoliul său proiecte de evaluare şi consultanţă a unui număr mare de companii 
renumite atît din ţară, cît şi de peste hotare, instituţii de stat, organizaţii internaţionale, 
etc. Echipa Agenţiei este compusă din specialişti de înalt nivel şi cu o bogată experienţă în 
domeniu. Evaluările Grupului se efectuează în baza unor calcule, proceduri şi instrumente 
analitice în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu.

18,51% și rentabilitatea capitalului propriu 
(ROE) de 13,98%, conform metodologiei 
utilizate de EVM.

Acumulînd în Clasament punctaj maxim 
din toate cele 11 bănci comerciale din 
ţară, BC ”Moldova Agroindbank” SA și-a 
reconfirmat poziţia de lider incontestabil 
al sistemului bancar din Republica 
Moldova, menţinută pe parcursul mai 
multor ani.
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 Client&Bancă

Responsabilitatea Social Corporativă (RSC) 
este o nouă filozofie în afaceri, care pune ac-
centul pe necesitatea întreprinderilor de a 
privi dincolo de scopul lor final principal (sa-
tisfacerea clientelei, în vederea maximizării 
profitului) și de a acorda atenţie și manifesta 
o atitudine responsabilă faţă de angajaţi, cli-
enţi, comunitate, parteneri și faţă de socie-
tatea în care își dezvoltă afacerea.
Cu scopul de a încuraja întreprinderile mici 
și mijlocii care pe parcursul anului 2015 s-au 
implicat activ și au desfășurat activităţi so-
cial-corporative, în perioada 1 octombrie 
– 16 noiembrie 2015, a fost organizată cea 
de-a VI-a ediţie a Concursului Naţional ”IMM 
– model de responsabilitate socială”. BC 
„Moldova Agroindbank” SA a contribuit la 
organizarea și buna desfășurare a acesteia, 
participînd la premierea IMM-urilor care au 
desfășurat activităţi marcabile în domeniile 
RSC pe parcursul anului.
Astfel, au fost nominalizate întrerpinderile:

	”METEOR” SRL, r-nul Anenii Noi, s. Chetro-
su – pentru activităţi de protecţie a mediu-
lui înconjurător

	ÎI ”Stîș Svetlana”, din or. Ştefan Vodă – pen-
tru activităţi de respectare a condiţiilor de 
muncă a angajaţilor

	”EDUJOC” SRL, din or. Chișinău – pentru 
activităţi de integrare socială și sprijin 
acordat comunităţii

	SC ”SEROLAN” SRL, din or. Călărași – a pri-
mit Premiul Mare, pentru realizări deose-
bite în domeniul Responsabilităţii Social 
Corporative.

Cîștigătorii au primit premii valoroase în ca-
drul unei ceremonii festive care a întrunit 
reprezentanţi ai mediului de afaceri, admi-
nistraţiilor publice centrale și locale, organi-
zaţiilor donatoare, partenerilor de dezvolta-
re, societăţii civile și mass-media.
Prezent la ceremonia de premiere, Vicepreșe-
dintele BC „Moldova Agroindbank” SA, Oleg 
PAINGU, a remarcat: „Moldova Agroindbank 
susţine această iniţiativă de-alungul anilor 
din mai multe motive. În primul rînd, însăși 
banca noastră este un model de Responsa-
bilitate Socială Corporativă. Acest fapt este 
demonstrat prin victoriile obţinute de bancă, 
cîţiva ani la rînd, în cadrul Concursului Naţio-
nal „Marca Comercială a Anului”, categoria - 
companie social responsabilă. Prin exemplul 
propriu dorim să arătăm: cu cît mai multe 
companii vor contribui la dezvoltarea socie-
tăţii noastre, cu atît mai prosperă va fi ţara. 
Totodată, în acest mod dorim să încurajăm 
alte companii, în primul rînd - partenerii noș-
tri, clienţii noștri. Iar faptul că printre cei patru 
cîștigători ai Concursului, doi învingători, in-
clusiv deţinătorul premiului mare, sînt clienţii 
Moldova Agroindbank, demonstrează efica-
citatea eforturilor MAIB depuse în acest sens”. 

Prin propriul său exemplu, dar și prin încura-
jarea culturii RSC a altor companii, Moldova 
Agroindbank contribuie la edificarea unui 
mediu de afaceri mai responsabil faţă de so-
cietate.
BC „Moldova Agroindbank” SA este dublu la-
ureat al Concursului Naţional „Marca Comer-
cială a Anului”, la categoria „Companie Social 
Responsabilă”.

MAIB încurajează cultura Responsabilităţii 
Social Corporative printre ÎMM
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MAIB rămîne cel mai fidel partener 
al tinerilor

 Parteneriat

Pe 11 martie, 50 de studenţi de la 10 instituţii 
de învăţămînt superior din ţară au intrat 
în posesia Bursei de Merit, oferită în cadrul 
Ceremoniei Festive organizate la Radisson 
Blu Leogrand Convention Center de către 
Centrul de Informaţii Universitare. Cea 
de-a XX-a ediţie, jubiliară, a concursului s-a 
desfășurat, tradiţional, sub egida Consiliului 
Rectorilor din Republica Moldova, 
cu suportul financiar al partenerilor 
programului, BC Moldova Agroindbank SA 
și Compania Orange Moldova.

Cei mai buni studenţi şi masteranzi din ţară 
au beneficiat de 50 de burse în valoare de 
12000 lei fiecare. 

Pe parcursul celor douăzeci ediţii anuale 
ale programului, peste 4700 de studenţi au 
participat la concurs, dintre care 1280 de 
studenţi au beneficiat de Burse de Merit, iar 
Ceremonia Festivă de decernare a burselor 
a devenit un eveniment remarcabil în viaţa 
universitară din Moldova.

Concursul Burse de Merit a fost lansat în anul 
1996 la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova 

pentru a încuraja performanţele academice, 
știinţifice și extracurriculare ale studenţilor 
din Moldova. De 15 ani Programul Burse 
de Merit se bucură de sprijinul BC Moldova 
Agroindbank SA, devenind parte a politicii 
de Responsabilitate Socială Corporativă a 
băncii, dar și a istoriei sale.  

Serghei Cebotari, Președintele Comitetului 
de Conducere al BC Moldova Agroindbank 
SA: „Moldova Agroindbank susţine cu toată 
încrederea și angajamentul programul 
Burse de Merit pentru a încuraja și ajuta 
tinerii merituoși să contribuie la dezvoltarea 
Republicii Moldova. Astăzi, cînd Bursele de 
Merit au ajuns la cea de-a 20-a aniversare, 
iar MAIB la cea de-a 25-a,  purtăm cu onoare 
titlul de cel mai fidel partener al acestui 
program. În acest timp am investit peste 
3 milioane de lei în studiile de calitate ale 
celor mai buni studenţi. De-a lungul anilor 
Programul a devenit unul de talie naţională 
și a atras noi parteneri. Am toată încrederea 
că inclusiv graţie acestei iniţiative frumoase, 
împreună vom reuși să asigurăm un viitor 
stabil la noi în ţară”. 
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Din anul 2003 concursul Burse de Merit este 
organizat de către Centrul de Informaţii 
Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor 
din Republica Moldova.                                              

Angela Mușet, Director Centrul de Informaţii 
Universitare: „Programul Burse de Merit este 
cel mai longeviv program de burse privat 
din Moldova, care în cadrul fiecărei ediţii 
desemnează și premiază pe cei mai buni 
studenţi ai ţării. Consider că durabilitatea 

 Parteneriat

acestui concurs se datorează atât tinerilor 
studioși, care în fiecare an ne bucură cu 
performanţele lor, precum și partenerilor 
financiari, BC Moldova Agroindbank și 
Companiei Orange Moldova, care susţin cu 
încredere acest program. Împreună, noi am 
transformat acest program de burse într-o 
istorie de succes, de aceea ţin sincer să le 
mulţumesc”. 

La evenimentul festiv a fost prezent 
Octavian Calmîc, Viceprim-ministru, 
ministru al Economiei, care a menţionat: 
„Programul Burse de Merit este un sprijin 
important pentru studenţi, pentru a se 
realiza profesional la ei acasă, în Republica 
Moldova. Totodată, vreau să mulţumesc 
sponsorilor, care fac posibilă desfășurarea 
acestui concurs. Cred în tinerii Republicii 
Moldova, cred în viitorul ţării. Din partea 
statului, pot să promit că ei vor beneficia de 
tot spijinul și susţinerea noastră!”
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BC „Moldova Agroindbank” SA prin activita-
tea sa contribuie la creșterea și valorificarea 
eficientă a potenţialului economic din terito-
riu. Parteneriatele locale dezvoltate de bancă 
aduc plus valoare afacerilor agenţilor econo-
mici și contribuie la creșterea nivelului de trai 
al populaţiei din diferite regiuni ale ţării. Cali-
tatea de coorganizator al celei de-a 20-a ex-
poziţie-tîrg specializată „Agroteh” și „Alimentar  
Expo”, care s-a desfășurat recent la Bălţi, este 
o dovadă că MAIB, pe lîngă activitatea sa de 
bază soldată cu rezultate financiare perfor-
mante,  promovează o politică  socială respon-
sabilă faţă de comunitatea în care activează. 

BC „Moldova Agroindbank” SA de mai mulţi 
ani colaborează cu Filiala Bălţi a Camerei de 
Comerţ și Industrie (CCI). Şi în anul curent cele 
două Filiale ale MAIB prezente în acest oraș - Fi-
liala Bălţi, director Aurel Zara, și Filiala Bălţi 30, 
director Elena Ursu,  au fost partenerii expozi-
ţiilor „Agroteh” și „Alimentar  Expo”, organizate 
de CCI.  Scopul acestui eveniment tradiţional 
este revitalizarea și impulsionarea sectorului 
agrar și a industriei alimentare din regiune, 
aprovizionarea agenţilor economici cu tehno-
logii moderne, cu tehnică și utilaj performant, 
promovarea mărfurilor pe piaţa internă și cea 
externă, a serviciilor și facilităţilor bancare, ofe-
rirea oportunităţilor de finanţare. 

În pofida unei concurenţe mari pe segmen-
tul bancar în zona municipiului Bălţi, cele 
două filiale ale MAIB din acest oraș se bu-
cură de cel mai înalt grad de încredere din 
partea clienţilor. Acestea deservesc peste 
31 mii de clienţi persoane fizice și juridice 
din diferite ramuri și domenii. Avînd în ve-
dere și 8 agenţii MAIB, în total pe teritoriul 
municipiului Bălţi activează 10 subdiviziuni 
Moldova Agroindbank care prestează întreg 
spectrul de servicii bancare, precum și 12 
bancomate situate în toate sectoarele mu-
nicipiului.  

MAIB desfășoară numeroase proiecte socia-
le în acest oraș, inclusiv iniţiative din dome-
niile culturii, protecţiei sociale a populaţiei, 
educaţiei. Cel mai recent eveniment din 
domeniul educaţiei, cu participarea MAIB, a 
fost ceremonia solemnă de învestire a nou-
lui rector al Universităţii Pedagogice de Stat 
„Alecu Russo”, Ion Gagim, profesor univer-
sitar, doctor habilitat. La eveniment a fost 
invitat și directorul Filialei Bălţi Moldova 
Agroindbank, Aurel Zara. Prezenţa sa, po-
trivit Biroului Senatului Universitar, „este o 
dovadă a contribuţiei MAIB la consolidarea 
colaborării dintre mediul universitar, admi-
nistraţia publică locală, mediul de afaceri și 
întreaga comunitate bălţeană”.  

Moldova Agroindbank dezvoltă 
parteneriatele locale

 Parteneriat
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Diploma de Excelenţă pentru susţinerea 
sportului naţional şi a presei sportive

 Parteneriat

BC “Moldova Agroindbank” SA s-a învred-
nicit de Diploma Asociaţiei Presei Sportive 
din Republica Moldova (APSM) “Pentru pro-
movarea și susţinerea sportului national și a 
presei sportive”. Distincţia a fost înmînată în 
cadrul Galei Laureaţilor APSM pe 14 decem-
brie 2015, la care MAIB a participat în calitate 
de invitat, dar și de Partener Oficial al cere-
moniei. 
Gala Laureaţilor Presei Sportive din Republi-
ca Moldova se desfășoară anual și are drept 
scop încurajarea susţinerii sportului naţional, 
promovării modului sănătos de viaţă. De ase-
menea, APSM ţine să omagieze cei mai buni 
jurnaliști specializaţi în sport, precum și cei 
ce practică ei îșiși diverse genuri de sport, ob-
ţinînd succese în cadrul concursurilor sporti-
ve din ţară și de peste hotare. De remarcat în 
context că APSM este singura asociaţie a jur-
naliștilor sportivi din lume care organizează 
cu regularitate olimpiade la 11 probe sporti-
ve, cu participarea presei, instituţiilor de stat, 
diplomaţilor, companiilor private. Echipa 
MAIB la minifotbal este una dintre cele mai 

active în cadrul campionatelor organizate de 
APSM. Şi în acest an, fotbaliștii de la Moldova 
Agroindbank  au obţinut Cupa Open Cupa 
Presei la futsal.  
Asociaţia Presei Sportive din Republica Mol-
dova a fost creată în anul 1993. În prezent 
din această organizaţie fac parte peste 80 de 
sportivi de la ziare și reviste, agenţii de pre-
să, TV și radio, portaluri de știri, bloguri, fo-
tografi, freelanceri, colaboratori ai serviciilor 
de presă de la cluburi și organizaţii sportive.
Parteneriatul dintre MAIB și APSM numără 
aproape două decenii: anual banca susţine 
desfășurarea turneelor la minifotbal printre 
echipe de amatori, alte evenimente sportive 
și festive organizate de APSM, inclusiv  Gala 
Laureaţilor Presei Sportive. 
Imagini foto: APSM
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Pe data de 29 ianuarie 2016 Comitetul Na-
ţional Olimpic a celebrat cea de-a 25-a ani-
versare, marcată prin Cina Olimpică - eveni-
ment care adună sportivi, antrenori, oficiali 
de stat, oameni de afaceri și reprezentanţi 
mass-media. Nelipsită la acest eveniment a 
fost și BC „Moldova Agroindbank” SA – par-
tenerul fidel al cauzei olimpice. De 25 de ani 
MAIB suţine sportul naţional de performan-
ţă, aducînd aportul său în dezvoltarea lui.

 La  evenimentul „Cina Olimpică”, MAIB a fost 
reprezentată de Eugen JOSAN, membru al 
Comitetului de Conducere al Băncii, care a 
remarcat: „Sportul de performanţă este unul 
costisitor, și pe parcursul întregei sale acti-
vităţi Moldova Agroindbank își aduce apor-
tul la dezvoltarea lui. În acest mod dorim să 
ajutăm sportivii talentaţi să-și pună în valoa-
re capacităţile și ambiţiile, să aducă cît mai 
multe medalii de la jocurile olimpice.”

Astfel, cu suportul nemijlocit al băncii, au 
fost înmînate 3 premii bănești: 20.000 lei 
pentru Piotr Ianulov, care a luat o medalie de 
argint la lupte libere, și cite 10.000 lei pentru 
Alexandru Chirtoacă - medalie de bronz la 
lupte libere și Svetlana Saenko - medalie de 
bronz la lupte feminine, în cadrul Jocurilor 

 Parteneriat

MAIB şi CNOS - 25 de ani de parteneriat 
şi prietenie

Olimpice Europene Baku-2015. Premianţii 
au remarcat rolul indinspensabil al partene-
rilor care aduc un aport important în stimu-
larea sportivilor și a sportului naţional.

 În cadrul evenimentului, MAIB a fost distin-
să cu premiul special CNOS,  pentru cel mai 
longeviv și durabil parteneriat.

Pentru BC „Moldova Agroindbank” SA res-
ponsabilitatea socială este un pilon im-
portant în obţinerea rezulatatelor înalte și 
atingerea scopurilor propuse. Pornind de la 
citatul “Talentul cîștigă meciuri, dar munca 
de echipă cîștigă campionate” – MAIB ţine 
să realizeze parteneriate durabile și fructua-
se care ar stimula dezvoltarea societăţii.
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 Parteneriat

Călin Vieru : Pay&Save - instrumentul eficient 
pentru creșterea vînzărilor 

Programul Pay&Save, realizat de către BC 
“Moldova Agroindbank” SA şi compania In-
ternational Loial Grup,  este primul proiect 
de cash-back din Republica Moldova şi 
constă în fidelizarea unei comunităţi de 
persoane, şi anume deţinătorii de carduri 
Moldova Agoindbank, prin oferirea de re-
duceri. Mai exact, o parte din banii cheltuiţi 
la procurarea sau achitarea pentru marfă/
servicii îi este restituită clientului dacă acesta 
achită cu un card bancar de la MAIB. Din pro-
gramul Pay&Save fac parte cele mai titulare 
companii, întreprinderi din Republica Mol-
dova, ce prestează diverse servicii şi comer-
cializează cele mai variate mărfuri, companii 
ce merită încredere avînd un înalt nivel de 
deservire, atitudine ireproşabilă faţă de cli-
enți şi o calitate sporită a mărfurilor. Recent, 
echipa Pay&Save a solicitat un interviu omu-
lui de afaceri Călin Vieru care administrează 
mai multe localuri din capitală, acestea fiind 
patrtenerii programului respectiv de loial-
itate. Călin Vieru a relatat despre interacți-
unea cu programul Pay&Save  a brandurilor 
Pani Pit, Délice d’Ange, Bastion, Mojito ş.a. 

Cum a fost calea pe care a-ți parcurs-o 
pentru a ajunge ceea ce sunteți?

- Activitatea mea este una venită din spirit 
de aventură, așa cum, facultățile absolvite 

nu au nici o tangență cu alimentația publi-
că. Diplomele pe care le-am obținut și prac-
tica pe care am aplicat-o pentru a-mi onora 
salariul, care matematic nu mă satisfăcea, 
m-au făcut să caut a 3-a cale, una mai 
monetaristă, cu un venit mai mare, pentru 
că la acea vreme se întemeia tînăra familie, 
apăruse primul copil și în consecință am 
căutat căi de a îmbunătăți situația financiară 
în familie, plus spiritul de aventură, toate 
astea m-au adus pe această dimensiune – 
alimentația publică.

Sînteți în continuă expansiune în dome-
niul alimentației publice. Ce v-a condus 
pe dvs. să aveți rezultate bune şi curajul 
de a investi în continuare în acelaşi do-
meniu?

- La începuturi, cu 20 de ani în urmă, suc-
cesul era determinat de cu totul alți factori.  
Era foarte ușor să pui temelia unui restau-
rant, să servești oamenii fără o înaltă calita-
te și să obții din asta un venit net înalt. În 
această fază am acumulat experiență și ca-
pital. Cunoscînd această parohie, eram deja 
un fel de doctori. Nevenind vremea grea, cu 
o concurență sporită, specialiști buni și noi 
tehnologii am continuat să investim. Așa au 
luat naștere restaurantele iconice: Pani Pit, 
Délice d’Ange, Bastion, Mojito etc. 
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Care este formula şi cheia succesului unei 
afaceri la noi în țară?

- Formula și cheia  succesului,  o să vă spun 
acum o banalitate, dar, alt răspuns nu am. 
Atîta timp cît ai formată o echipă în care 
poți avea încredere și echipa nu va fi mutila-
tă,  nu va fi modificată, nu va fi destrămată și 
nu va fi cumpărată, și specialiștii nu vor face 
turism economic sau gastronomic de la un 
restaurant la altul, atunci o să te menții pe 
piață. Parafrazînd un mare om de afaceri din 
America de Nord, aș spune așa: puteți să îmi 
luați toate terasele, cafenelele și restauran-
tele pe care le am, să îmi lăsați doar echipa, 
și dacă o păstrez să știți că într-un an de zile 
eu voi recupera dublu din tot ce am avut.

Care este modalitatea prin care dvs. vă 
mențineți şi vă aduceți clienți noi? Prin ce 
fidelizați clienții?

- În diferite perioade loialitatea clientului 
era diferită. Pentru sfîrșitul secolului trecut 
era suficient să oferi clientului un design 
european, veselă și tacîmuri aduse de 
afară și o bucătărie dacă nu exotică atunci 
europeană și devenea clientul tău fidel pe 
cel puțin 2-3 ani. Astăzi designul, mobila, 
capitolul gastronomic sunt aproximativ 
aceleași pentru toate instituțiile 
gastronomice.  Astăzi, devine din ce în ce 
mai greu să loializezi un client, secretele 
sunt 3 balene vechi: poziția geografică a in-
stituției, deservirea clientului și ambianța. 
Dar, în ultimii 2-3 ani primele două puncte 
din acest șir au trecut pe locurile 2 și 3, ele 
sunt mai puțin importante. Clientul nostru 
în majoritatea sa  a devenit un client tînăr, 
cuprins între vîrsta de 18 – 27 ani, el pune 
accent pe ambianță. Mai puțin îl interesează 
capitolul gastronomic și deservirea.  

Aici trebuie să vii cu ceva inedit, nou, care nu 
se mai găsește pe piață. Dar iarăși, ne vom 
ciocni de o lege a pieții, dacă pe piață este 
un vid nu înseamnă că trebuie să îl umpli, 
aici trebuie să ghicești, să vii cu ceva ce este 
VIP dar care va fi și absorbit, va fi întrebat și 
căutat peste o zi, peste o lună, peste un an. 
Dacă va intra în această categorie, noi vom fi 
clonați, dar,oricum cel care este primul, este 
în avangardă, este pioner și a venit cu ceva 
nou, are șansele să rămînă multă vreme pri-
mul.

 Parteneriat

În ceea ce privește noile tehnologii, și mai 
ales în sistemul bancar, mai exact, achitările 
cu cardul bancar, în această școală suntem 
doar în clasa începătoare. Chiar dacă unii au 
făcut primele 3-4 clase, nici într-un caz nu 
poate fi vorba de gimnaziu sau de un liceu, 
noi mai avem încă un drum lung să parcur-
gem pînă vom ajunge să achităm cu cardul. 
Cazul vostru de exemplu, este contrar cazu-
lui nostru. Cînd am început business-ul, am 
deschis un restaurant care ca cloșca ceea fă-
cea numai ouă de aur, cerere foarte mare –
oferte foarte puține. În cazul dvs. mergeți pe 
un drum mai anevoios, mai greu de parcurs. 
Cu o agendă mult mai complicată. Vor trece 
ani și ani pînă veți învăța pe oamenii noștri 
să achite cu cardul. Eu mă bucur că facem 
parte din acest proiect, noi facem parte din 
educația  cetățenilor țării, facem parte din 
întărirea sistemului bancar moldovenesc, 
noi facem parte dintr-o tehnologie nouă, 
ceea ce îmi place foarte mult. V-am spus că 
noi în multe domenii am fost pioneri, și asta 
ne măgulește, ne place foarte mult. Ne pla-
ce să fim parte a banului cinstit. Deci, dacă 
el se plimbă printr-o rețea bancară este mai 
puțin negru decît cash. Îmi place să fac par-
te din acest proiect unde se curăță sistemul 
bancar–financiar al Moldovei, și de aici se va 
curăți societatea în întregime. Acesta va fi 
un punct de pornire, din această cauză am 
susținut, susținem și vom susține acest pro-
iect.

Multora le este frică să instaleze un ter-
minal bancar din mai multe cauze. Care 
este opinia dvs. cu privire la acest aspect?

Nu trebuie să aibă nici un dram de frică, de-
oarece așa cum se tem ei de acest aparat, 
exact așa și clientul se teme de acest aparat. 
Să nu vă fie frică! Vor trece cel puțin  4-5 ani 
pînă acest sistem va deveni firesc de la sine 
și va dispare această fobie. Ea acum este 
ambiguă și pe o parte a baricadei și pe alta, 
de pe ambele părți va dispărea. Pentru ca 
acest lucru să se întîmple, iarăși, noi  trebuie 
să fim pionerii, noi să fim cei care mergem 
primii pe acest tărîm necunoscut.

Vă mulțumim pentru atenția acordată şi 
pentru colaborarea fructuoasă.  Vă dorim 
succese în dezvoltarea proiectelor de vi-
itor. 
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 Mărțişor 2016

Cu fiecare primăvară devenim mai puternici!

Sărbătoarea „Mărţişor” a devenit o 
deosebită şi frumoasă tradiţie pentru 
angajaţii Moldova Agroindbank. În ziua 
de 1 martie, toţi clienţii care intră în 
filialele şi agenţiile MAIB, sunt salutaţi cu 
un mărţişor şi felicitaţi cu ocazia primei 
zile de primăvară.

În acest an, familia Moldova Agroindbank 
a devenit mai mare, numărînd 67 filiale 
şi 104 agenţii în toată ţara, inclusiv la 
trecerile de frontieră. Astfel, MAIB a 
reuşit să surprindă plăcut şi să felicite 
un număr impunător de persoane, care, 
pe lîngă servicii bancare de calitate, au 
primit urări călduroase de început de 
primăvară.

„Cu fiecare primăvară devenim mai 
puternici!” – a fost mesajul cu care MAIB 
a comunicat, printre rînduri, clienţilor 

săi despre onorabila vîrstă pe care o va 
atinge banca în această primăvară - 25 
de ani. Experienţa, tradiţiile şi inovaţiile 
sunt pilonii care au ghidat Moldova 
Agroindbank pe parcursul întregii sale 
activităţi, făcînd-o mai puternică, mai 
statornică şi mai receptivă la  necesităţile 
şi doleanţele clienţilor săi.

Şi pe această cale, Moldova Agroindbank 
vă felicită cu prilejul zilei de 1 martie, 
dăruindu-vă un „Mărţişor” virtual – 
aducător de speranţă şi fericire şi vă 
urează o primăvară specială, plină de 
inspiraţie, energie, entuziasm şi bucurie!
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 Femeia - eterna poveste 

“În lumea asta sunt femei…”
“În lumea asta sunt femei 
Cu ochi ce izvorăsc scântei... 
Dar, oricât ele sunt de sus, 
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!”

Cum e să îmbini profesionalismul la serviciu 
și responsabilitatea în familie? Doamnele 
de la BC “Moldova Agroindbank” SA și-au 
împărtășit secretele realizării profesionale 
și fericirii personale, în cadrul unei emsiuni 
speciale de la postul public de televiziune 
“Moldova 1”. Elegante, frumoase, romantice, 
însoţite de membri ai familiilor, femeile de 
la MAIB s-au prezentat pe scena de la resta-
urantul „Capitoles Park”, în cadrul programu-
lui “În lumea asta sunt femei…” moderată de 
prezentatoarea Rusalina Russu. 

Printre invitatele din partea băncii au fost 
Cristina Doroș, Vicepreședinte al Comitetu-
lui de Conducere; Snejana Dîrvaru, Director 
Filiala Hîncești; Zinaida Tofanciuc, Director 
Filiala Soroca; Lorina Buruiană, Director Fi-
liala nr. 27 Chișinău; Marina Balan, Director 
Filiala Chișinău Buiucani; Ludmila Raţa, Di-
rector Filiala nr. 32 Chișinău; Liliana Pere-
teatcu, Director nr. 8 Chișinău; Galina Braniș-
te, contabil-șef Filiala nr. 1 Chișinău; Natalia 
Salcuţan, Şef-adjunct al Direcţiei Operaţiuni 
cu Clienţii la Centrala băncii; Ana Borozan, 
Economist-coordonator la Secţia Credite  Fi-
liala nr. 26 Chișinău. 

Fiind într-o ipostază mai puţin tradiţională 
pentru activitatea lor de zi de zi, doamnele 
de la MAIB au fost invitate să răspundă la 
întrebări din domeniu, dar și din viaţa per-
sonală, cum ar fi: cît de greu este pentru o 
femeie să deţină o functie de conducere în 
Republica Moldova; cum își impart respon-
sabilităile acasă; cum își petrec sărbătorile; 
cine își asumă deciziile importante în fami-
lie; dacă își lasă serviciul amprenta asupra 
caracterului lor; sînt sau nu adepte ale ega-
lităţii între bărbaţi și femei; cît de mult con-
tează banii pentru o femeie, etc. 

Surprizele serii au fost un defileu de modă 
inedit prezentat de înșiși minunatele noas-
tre doamne, precum și un master class de 
coafură realizat de echipa emisiunii “Stil 
Nou” de la “Moldova 1” pentru colega noas-
tră Natalia Salcuţan. 

Emisiunea “În lumea asta sunt femei…” a 
fost lansată la postul public de televiziune în 
seara de 7 martie și a avut o rezonanţă atît 
de mare, încît, ţinînd cont de numeroasele 

solicitări ale telespectatorilor, “Moldova 1” 
a reluat-o și pe 12 martie. În acest context, 
le mulţumim stimatelor doamne și mem-
brilor familiilor lor pentru participare și 
pentru prestaţia excelentă. Cu certitudine 
toate cele peste 1500 de femei din cadrul 
BC “Moldova Agroindbank” SA meritau să 
fie pe această scenă, însă formatul emisiunii 
nu permite. Fiecare angajată a băncii noas-
tre este un model, demn de urmat, pentru 
profesionalismul și dedicaţia sa!

 
Potrivit datelor la finele 

lunii februarie 2016, 
în cadrul BC “Moldova 

Agroindbank” SA  
activează 2047 angajaţi, 
dintre care 1587 - femei. 

Avem 201 de femei 
care ocupă poziţii de 

conducător, inclusiv şefi 
de department, contabil-

şefi şi şefi de casă, 
precum şi 34 directori  

de filială. 
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Dacă persoana își poate formula clar scopul 
și muncește mult pentru a-l atinge, neapă-
rat va reuși. Ala Polustanova, șef al Departa-
mentului Elaborare și Administrare Produse 
în activitatea retail, care a fost protagonista 
interviului ediţiei din luna martie a revistei 
«Работай и Отдыхай!», este obișnuită să-și 
planifice viaţa, și tuturor recomandă același 
lucru. „Planurile noastre nu sînt altceva decît 
visele care se împlinesc”, afirmă  Ala Polus-
tanova. Prezentăm mai jos secvenţe din in-
terviul său, care încearcă să o prezinte nu 
doar în calitate de șef de departament, ci și 
în ipostaza de soţie și mamă.

- Doamna Polustanova, cei din afara 
băncii cred că profesia de bancher este 
foarte conservatistă, însă specificul sub-
diviziunii pe care o conduceţi presupune 
şi momente de creaţie... 

- Ştiţi prin ce o bancă se deosebește de 
alta? De ce una se dezvoltă, crește, iar alta 
- stă pe loc? De ce clienţii preferă să vină la 
o bancă, iar pe alta o ocolesc? În mare parte 
răspunsul rezidă în linia de produse ale 
instituţiei bancare. Iar pentru a elabora un 
produs bancar care să atragă și să menţină 

clientul, banca trebuie să manifeste spirit de 
creaţie... În general, cred că nu există activi-
tate neinteresantă -  contează atitudinea și 
eforturile depuse. Odată ce ai ales, la înce-
put de carieră, un anumit gen de activitate, 
înseamnă că ţi-a plăcut și trebuie să crești, 
să evoluezi în cadrul profesiei, să identifici 
momente interesante. Iniţial am activat în 
calitate de specialist relaţii cu clienţii, ulte-
rior examinam cererile de credit venite de 
la filiale, am activat și în cadrul departamen-
tului de credite... Mereu mi-a fost interesant 
să fac ceea ce fac, iar fiecare schimbare în 
carieră o tratam ca pe o nouă oportunitate 
de creștere și autoperfecţionare. 

- Iar în viaţa personală aveţi parte de 
creaţie?

- Acum cîţiva ani a revenit o pasiune mai 
veche de-a mea - pictura. Pictez pe pînză cu 
acril - nu se întîmplă zilnic, dar vă spun cu 
toată responsabilitatea - cunosc ce înseam-
nă inspiraţia! Îmi place lectura și muzica 
bună - este o ocazie de a te distrage de la 
grijile cotidine, or - în activitatea de zi de zi 
mă dedic lucrului întru totul. De asemenea, 
îmi place să călătoresc, să descopăr planeta 
cu admiraţie și surprindere. Deoarece fiica 
mea locuiește departe de Moldova, odih-
na noastră comună devine singura posibi-
litate de a ne revedea și comunica. Astfel, 
călătoriile îmi readuc sentimentul de familie 
unită și îmi dăruiesc momente fericite.  

- În acest an MAIB îşi sărbătoreşte cea 
de-a 25-a aniversare. Ce oferte speciale 
pregătiţi pentru clienţi cu această ocazie? 

- Neapărat vor fi, însă aș prefera să păstrăm 
intriga pînă la momentul respectiv.                

 Femeia - eterna poveste 

De la birou - la şevalet
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 Femeia - eterna poveste 

Frumuseţe, talent, perseverenţă şi muncă

Revista Aquarelle anual organizează un eve-
niment de amploare - așteptat cu nerăbdare 
de cititori. Acesta are scopul de a omagia cele 
mai de succes femei selelctate de cititorii re-
vistei, care prin  muncă și abnegaţie contribu-
ie la dezvoltarea Republicii Moldova, din orice 
domeniu de activitate ar face parte. Anual, 
sărbătoarea devine „epicentru” al bunei dispo-
ziţii, decoraţiunilor festive și bucatelor selecte, 
precum și al celor mai îndrăgiţi interpreţi. 

Cea mai recentă ediţie a ceremoniei „Femeia 
Anului”, organizată de „Aquarelle”, a fost una 
specială, cu prezenţa BC „Moldova Agroind-
bank” SA, și anume - a contabilului-șef al băn-
cii, șefului Departamentului Finanţe, Carolina 
Semeniuc. Pe lîngă alte doamne care s-au 
învrednicit de premii în divesre categorii, 
precum afaceri, management, politică, etc., 
reprezentanta MAIB a obţinut premiul speci-
al al revistei - pentru activitate prodigioasă și 
ireproșabilă în domeniul bancar.   

Printre oaspeţii de onoare care au venit să fe-
licite cele mai de succes femei din Republica 
Moldova a fost Președintele Comitetului de 
Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA, 
Serghei Cebotari.   

 „Mă bucur că anual tot mai multe femei re-
ușesc să se realizeze, să se impună în divesre 
domenii de activitate, inclusiv în cel bancar. 
Moldova Agroindbank susţine femeile în 
afaceri, fiind partener al diverselor proiecte 
și iniţiative, inclusiv al Asociaţiei Femeilor de 
Afaceri din Moldova”, a remarcat Serghei Ce-
botari. 

Președintele băncii a mai spus că femeile care 
au fost apreciate de cititorii revistei „Aquare-
lle” merită toată admiraţia pentru perseve-
renţă, ambiţii, talent și eforturile mari depuse 
întru dezvoltarea ţării noastre.       
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Copiii angajaţilor BC „Moldova Agroindbank” SA - membrilor de sindicat -  au fost invi-
taţi să participe la un concurs de poezii, organizat cu prilejul zilei de 8 Martie de către 
Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Instituţiile Bancare şi de Asigurări. Comitetul sin-
dical al Organizaţiei Sindicale a MAIB a lansat un apel către membrii organizaţiei, fiind 
plăcut surprins de faptul că această iniţiativă a trezit un interes atît de mare din partea 
copiilor angajaţilor băncii noastre. Prezentăm în continuare creaţiile tinerilor poeţi din 
familia BC „Moldova Agroindbank” SA.

MAMA

Ce este mama?
O mare plina de iubire, 
O floare din buchetul fericirii!
Ce este mama?
Veşnica răbdare,
Albinuţa străduitoare!
Ce este mama?
Izvorul de idei,
Răspunsul pentru noi, Prichindei!
Ce este mama?
Viaţa pe Pămînt,
Este pentru mine ceva Sfînt!

Roşca Denis,  8 ani
Liceul Teoretic “Ginta Latină”
Mama – Roşca Maria, specialist analiză şi 
logistică, Departamentul Marketing

DE ZIUA TA

Azi e ziua ta, mămică
Şi a ta, scumpă bunică,
Cu racheta zbor spre stele,
Să v-aduc în dar viorele,
Să mai iau şi o urare
Din a cerului savoare.
Vă doresc să fiţi frumoase,
Precum florile-n găoace
Să fiţi tinere mereu,
Precum e vechiul curcubeu
Să aveți mereu lumină
În suflet, casă şi grădină
Să aveţi doar fericire,
În a vieţii nemurire,
Mult noroc şi sănătate,
Că le meritaţi pe toate.
Vă iubesc, scumpele mele!
Şi sunteţi cele mai cele…
Gingaşe şi iubitoare,
Scumpe şi înalţătoare.

Ambroci Adelina, 9 ani
Mama – Ambroci Viorica, controlor-casier, 
Departamentul Tezaur

TE SĂRUT, MAMĂ 

Mamă, tu ești o minune,
Cea mai mare de pe lume.
Mamă, tu ești ca o zînă,
Şi-ți sărut eu a ta mînă.

Mamă, tu ești ca o stea,
Strălucești exact ca ea.
Mamă, ești tot ce e mai sfînt pe 
lume,
Şi-ți sărut eu al tău nume.

Mamă, tu ești precum o carte, 
Ne-nveți multe și de toate. 
Mamă, tu ești omul cel mai iubit,
Şi-ți sărut eu al tău chip.

Mamă, tu ești ca o lumînare,
Luminezi a noastră cale.
Mamă, ești dulce ca un măr,
Şi-ți sărut eu al tău păr.

Mamă, ca un înger ești,
Precum zîna din povești.
Mamă, ești ca un atlas,
Şi-ți sărut eu al tău glas.

Mamă, ești precum un cîntec,
Pe orice față aduci un zîmbet.
Ești puternică ca un un munte,
Şi-ți sărut eu a ta frunte.

Mamă, tu ești ca un soare,
Ești o minunată floare.
Ești harnică ca o albină-n stup,
Şi-ți sărut eu al tău trup.

Bîrsan Alina, 12 ani
Liceul Teoretic „Ion Creangă” municipiul 
Chișinău
Mama – Bîrsan Aliona, specialist principal 
suport clientelă, Serviciul „Call Center”

FAMILIA MEA

Dimineaţa cînd m-am trezit
Scumpa mama mi-a zîmbit
La şcoală m-a petrecut
Şi taticul meu iubit.
De la lecţii cînd venisem
Fratele în gît sărise
Iar înainte de culcare
Am primit o sărutare.
De la cine credeţi oare?
De la scumpa surioară
Frumuşică şi micuţă
Dulce, dulce şi drăguţă!

Poclitaru Razvan, 10 ani
Liceul  Teoretic “Elena Alistar”
Mama – Poclitaru Alina, manager marketing 
clienţi, Departamentul Marketing

«Я БЫ ВЫДУМАЛА ВЕСНУ...»

Вся природа весной оживает,
Птицы с юга летят опять,
Снег на поле и в парках тает.
По утрам уж не хочется спать.

Мне весна всех времен милее
И, хоть я родилась в ноябре, 
Я люблю этот звон капели
И кричу «До свиданья!» зиме.

Я встречаю весну с нетерпеньем,
Главный праздник во все 
времена - 
В марте празднует День 
рождения
Мама лучшая - мама моя.

И не может быть времени краше,
Ярче, звонче, добрей, чем весна.
А если б не было бы - то не 
страшно:
Я бы выдумала весну сама!

Daria Rudenco, 10 ani
cl.  4, Liceul Teoretic „Mihai Grecu”, Chişinău
Mama – Rudenco Svetlana, manager relaţii cu 
publicul, Oficiul Preşedintelui Comitetului de 
Conducere

 Femeia - eterna poveste

“Te sărut, mamă”
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MAMA

Să știi ca-ș vrea să te sculptez în 
veșnicie
Ai poseda astfel un pic de nemurire
Aș vrea pentru tine, anii mei să-i aloc
Căci trece timpul, iar anii nu-ţi stau 
pe loc

Am un mare noroc să te am aproape
Ai tăi ochi albaștri, ale tale pleoape
Bătute de soare, văzute de muncă
Prin greutăţile toate trecînd ca o 
stîncă.

Onestitate prin cuvînt, hărnicie și 
binevoinţă
Ai dat mereu dovadă de-o preasfîn-
tă credinţă
La noi, în familie, în casa părintească
Mereu ajungînd cu-n zîmbet acasă.

Iubită ești mamă....de soră de frate
De noi și de tata, ce-ţi suntem 
aproape
Şi-n ziua cînd 8 martie e-n calendar
Fericire, sănătate și lalele-ţi aduc in 
dar....

MAMA ÎN VEŞNICIA MILENARĂ

Un pic de dor,
O lacrimă pe obraz
Chiar și cînd ea dă de necaz....

Nu se împarte,
Nu ne spune
Ce are pe suflet anume.   

De-i viaţa grea,
Are putere ea
Să treacă prin obstacolele toate

Zi de zi 
Noapte de noapte
Lumea de noi iar o desparte

Iar cînd noi imbătrînim
De ea!... de Mama ne amintim.

Osman Nicoleta, 13 ani, or. Cimișlia
Mama – Osman Svetlana, operator ghişeu 
bancă, filiala Cimişlia

E ZIUA DE 8 MART

Azi soarele luceşte
Şi ceru-i mai bogat
Şi ramul înfloreste
E ziua de 8 mart!

Mămica mea frumoasă,
Cu glas duios şi blînd
Tu eşti cea mai aleasă
Fiinţă pe pămînt 

Toate florile din lume
Şi de pe cer o stea
Eu le-aş aduce ţie,
Măicuţă, scumpa mea!

Anastasia Pereteatcu,  8 ani
cl. II-a  “D”Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, 
Chişinău
Mama – Pereteatcu Liliana, director, filiala nr.8 
Chişinău 

MAMA MEA

Mama mea e numai una,
Cum pe cer e numai Luna.
Mama mea e o floare rară
Pe acest plai de Moldovioară.
Mama mea cînd mă priveşte, 
Simt că soarele-mi zîmbeşte.
Mama mea dacă mă ceartă,
Zici că este om de artă.
Glasul ei e numai cînt,
Vorba-i înţeles adînc.
Mama mea e stea de dor,
Sfînta-i ca pîinea din cuptor.
Mama mea-i un Univers
 Şi-i frumoasă ca un vers.

Florin Polevoi,  12 ani
cl. a VI-a “D” Liceul Teoretic “Spiru Haret”
Mama – Polevoi Daniela, manager resurse 
umane, Departamentul Resurse Umane şi 
Organizare

MAMA 
                
Mama mea e fabuloasă: 
Nu numai că e frumoasă, 
Are inima curată 
Şi e foarte ordonată. 
Dar mai este şi isteaţă  
Ştie să lege acul de aţă, 
Dar nu în mod obişnuit, 
Mai uşor şi mai rapid. 
Citeşte-n fiecare zi, 
Tristă, fericită - oricum 
E pe-al inţelepciunii drum. 
Şi mă aşteaptă şi pe mine 
Pe-acest drum cu numai bine.

MAMA

Mama mea e fabuloasă: 
Nu numai că e frumoasă, 
Are inima curată 
Şi e foarte ordonată. 
 
Dar mai este şi isteaţă, 
E tare descurcăreaţă, 
Citeşte in fiecare zi 
Cît de bună ar putea fi?

Dimitriu Nicoleta, 8 ani
Mama – Dimitriu Tatiana, specialist adminis-
trare riscuri de credit, Departamentul Adminis-
trare Operaţională a Riscului de Credit

*   *   *
Precum roua dimineţii piere de 
Soare sorbită,
Astfel suflete răzleţe lin pe-a bolţii 
trepte urcă
Dar de ce să mă frămînte întrebări 
fără răspunsuri,
Dacă mama-i înca vie şi-mi zîm-
beşte şi m-alintă?

Vieţi de om ca Universuri efe-
mere-ncet se curmă
Fără saţ bătrînul Cronos îşi ascute-a 
sa secure
Dar de ce sa-mi fie frică de titani şi 
de balauri,
Daca vocea blîndă-a mamei uită 
relele în urmă?

Noaptea-şi lasă peste codru ve-
chea mantie obscură
Muţi ostaţi din lemn ascultă urlatul 
fiarei cumplite
Dar de ce să mă-nfioare recea lunii 
grea privire,
Dacă mă-ncălzeşte mama cu a sa 
iubire pură?

Primăvara-mpodobeşte pomul cu 
mărgăritare
De-o mireasmă-mbietoare iar ni 
s-a umplut grădina
Dar de ce sunt trist acuma cînd e 
totu-atît de falnic?
Ai plecat… ce-mi mai rămîne? – 
numai lacrimile-amare

Cotorobai Valeriu, 13 ani
Mama - Cotorobai Natalia, contabil-şef ad-
junct, filiala “Mihai Eminescu”

 Te sărut, mamă
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DE 8 MARTIE,   SCUMPĂ MAMĂ!

Azi e ziua cea mai mare ,
- Ziua mamei, mult iubită sărbătoare,
Scumpă , draga mea mamică!
Iţi doresc o mică fl oricică.

Fiinţa care mi-a dat si mie viaţă,
Îmi dă puteri în fi ecare dimineaţă,
Care am iubit-o, şi o iubesc din plin
Crăiasă cu ochii albaştri, ca cerul 
senin.
   
O rază din rai, ce-mi luminează mereu
Drumul lung, spre bine, şi mă fereşte 
de rău,
Inger păzitor , ce îmi iartă orice 
greşeală
Orice faptă urîtă  şi socoteală.

Mama - cel mai drag cuvînt,
Cel mai scump din lume şi sfînt,
Îţi mulţumesc pentru toate, mamă 
iubitoare
Pentru că aduci in viaţa mea mult 
soare.

Îţi doresc, mămico sănătate,
Şi multă baftă în toate!

Guzun Maria,  13 ani
cl. VII Gimnaziul s. Ratuş, r-l Criuleni
Mama -  Guzun Galina, contabil-şef, fi liala nr. 
6 Chişinău

PENTRU TINE, MAMA

Mama vreau sa-ti spun o urare,
Caci azi e a ta serbare.
Mama tu esti ca o fl oare,
Mama tu esti ca un soare,
Mama tu esti ca o stea stralucitoare.
As vrea sa-ti dam o fl oare, 
Dar in loc de o fl oare iti dam o imbra-
tisare.
Iti multumim ca ne-ai crescut,
Si fete mari noi ne-am facut.

Adriana şi Liliana Struna, 7 ani
Mama – Struna Diana, specialist credite, fi liala 
nr.3 Chişinău

*   *   *
Mama draga te iubesc
Te stimez si apreciez,
Tu pe mine ma ajuti
Ma iubesti si ma indrumi. 
Precum cerul si pamintul
Ne servesc drept adapost,
Tu esti dragostea si cintul
Tu esti viata ce-are rost.
Tu esti ingerul din ceruri
Ce-mi vegheaza zi si nopti,
Tu esti luna printre stele
Unica pe-atit cit poti.
De-as avea numai avere
Fericita eu n-as fi ,
Far’ iubirea mamei mele
Parca deloc n-as trai.
Te iubesc si te ador
Mama inger pazitor,
Nu stiu cum sa-ti multumesc
Ca-mi esti dar Dumnezeiesc.

Arabadji Paula-Dumitrița, 10 ani
Mama - Arabadji Marina, operator ghişeu 
bancă, agenţia nr.5, fi liala Cahul

MAMA-I TOTUL PENTRU MINE!

Mama în gînd răsună
Ca o pajiște pe dună,
Chiar de încă-s mititel,
Ea m-ajută voinicel!
 
De ea n-ar exista,
Eu în lume n-aș apărea,
Ea e totul pentru mine,
Sper că așa e și la tine!

Railean Adrian, 9 ani
Mama - Railean Victoria, specialist coordonator 
planifi care şi analiză, Direcţia Administrare

*   *   *
8 Martie e sărbătoare, 
Îi dăruiesc mămicăi fl ori,
Îi dau şi-o caldă îmbrăţişare
Şi multe, multe sărutări !!!

Dellia Ţapu, 6 ani
Mama – Ţapu Virginia, specialist deservire 
conturi, fi liala nr.26 Chişinău

MAMA

Tu ești o clipă de tăcere,
Tu ești un gînd de mîngîiere,
Tu ești un vis frumos de noapte,
O șoaptă dulce în miez de faptă.
Tu ești lumina, ce zilnic îmi veghe-
aza calea
Şi vesnic îți voi auzi chemarea,
Căci nu există în lumea toată
Mai mare dragoste , decît ce 
mama iți poartă .
Sărut maicuță mîna ta,
Şi ochii tăi uscați de lacrimi !
Sărut obrazu îmbătrînit,
De griji, durere și suspine !
Sărut maicuță mîna ta muncită,
Cu grija ce ma învățat să  scriu –să 
știi
Că mai apoi, în zeci de ani de zile
O să-ți scriu numele în poezii
O mama, dulce mama
Cum să îți mulțumesc ?!
Pentru nopțile nedormite,
Şi sfaturile potrivite ,
Pentru grija ce și acum mi-o porți,
Zile  întregi, și chiar și nopți .
Tu îmi ești mamă, îmi ești iubită,
Ești parte din viața mea ,
Tu îmi faci viața liniștită,
Şi pentru asta…..sarut maicuță 
mîna ta !

Beloconnîi Maxim, 13 ani
Mama – Beloconnaia Olga, specialist credite, 
fi liala nr.20 Chişinău

 Te sărut, mamă
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 Parte a echipei MAIB...  

Departamentul Marketing

...Totul s-a întîmplat la studioul gas-
tronomic „Lo Chef” unde te distrezi, 
te socializezi şi, mai important, în-
veți să găteşti gustos, variat şi inte-
resant. „Lo Chef” a fost creat în Chişi-
nău de către Marian Danu - un tînăr 
antreprenor inspirat din experianţa 
trăită în Italia. Revenind în Moldova, 
a participat la Concursul Naţional 
de Business Planuri pentru Tineri - 
program realizat în parteneriat cu 
Moldova Agroindbank - şi a învins, 
lansînd primul studio gastronomic 
în Chişinău. 

Galina VASILIŢA, şef al Departamentului Marketing. 
Este originară din raionul Ialoveni. A absolvit Universitatea de Stat 
din Moldova. Are studii economice superioare. Deţine Titlul de Mas-
ter “Administrare bancară” (Academia de Studii Economice din Mol-
dova). Deţine o experienţă de activitate în domeniul bancare de 
aproape 24 ani, din care 20 de ani - în cadrul Moldova Agroindbank. 
A urmat o evoluţie  de la economist coordonator în creditare, șef 
al secţiei - pînă la șef al Departamentului Strategie și Marketing în 
activitate retail. După reorganizarea subdiviziunii, în iunie 2014 este 
numită prin decizia Consiliului băncii în funcţia de șef al Departa-
mentului Marketing. Pentru activitate prodigioasă în sistemul ban-
car, merite și succese deosebite în muncă și profesionalism, a fost 
distinsă cu Diploma de Onoare a Asociaţiei Băncilor din Moldova. 

Maria ROŞCA, Manager analiză şi logistică. S-a născut la 4 no-
iembrie 1981 în orașul Criuleni. A absolvit Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova, specializarea - economist. Şi-a început activitatea 
profesională în cadrul MAIB  în anul 2004, în funcţia de contabil su-
perior la Filiala Moldova Agroindbank din orașul său natal - Criuleni. 
Din mai 2006 este specialist-analist, iar ulterior - specialist planifi -
care și analiză la Departamentul Strategie și Marketing în activitate 
retail, la Centrala băncii. Din iunie 2014 este manager analiză și lo-
gistică, Departamentul Marketing. A participat la diverse cursuri de 
pregătire și perfecţionare, inclusiv „Customer Relationship&Sales” 
organizat de Asociaţia Băncilor din Moldova sub egida Ministerului 
Afacerilor Externe al Luxemburgului. 

După multiple şi insistente invitaţii, Departamentul Marketing a acceptat, modest, propunerea
redacţiei revistei „Sîntem Lideri!” de a face o prezentare a departamentului pe paginile
publicaţiei noastre. A acceptat însă cu o condiţie - originală, în spiritul caractersitic
acestei subdiviziuni. Trebuie să recunoaştem, condiţia a fost nu doar una creativă, ci şi foarte
plăcută. Pentru că presupunea o prezentare... la bucătărie. Astfel, înarmaţi cu cele mai sofi sti-
cate accesorii de bucătărie, colegii noştri şi au prezentat aptitudinile culinare şi estetice, creînd 
atmosferă prietenoasă şi degajată...  

 Atelierul culinar organizat la studi-
oul „Lo Chef” este o şansă pentru 
membrii echipei să se cunoască mai 
bine, să construiască relații mai pu-
ternice şi să-şi demonstreze capaci-
tățile de lider şi coechipier. Echipa 
Departamentului Marketing al BC 
„Moldova Agroindbank” SA a învă-
ţat cum se prepară corect pieptul de 
raţă, salata irlandeză şi ce trebuie 
să faci ca să obţii un desert gustos. 
Procesul util a fost îmbinat cu discu-
ţii în afara protocolului. 
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Natalia ZAPANOVICI, Manager marketing. Născută în or. Strășe-
ni, la 6 august 1984.  Este absolventă a Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova, licenţiată în economie, specialitatea „Marketing”, 
master în „Reclamă și relaţii cu publicul”. De aproape opt ani activea-
ză în cadrul BC „Moldova Agroindbank” SA - iniţial în funcţia de spe-
cialist-analist la Departamentul Strategie și Marketing în activitate 
retail, iar ulterior - Manager marketing la Departamentul Marketing.

Petru DUBROVIN, Brand manager. Data și locul nașterii - 20 apri-
lie 1985, or. Grigoriopol. În 2007 a absolvit Universitatea Coopera-
tist-Comercială din Moldova, licenţiat în economie, specializarea 
„Achiziţii publice”. În 2012 a finalizat programul de master „Admi-
nistrarea afacerilor” în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova. De aproape opt ani este angajat la Moldova Agroind-
bank. În cadrul Grupul Achiziţii a deţinut funcţii de specialist achi-
ziţii, specialist superior achiziţii, specialist principal achiziţii, iar în 
aprilie 2015 este numit în funcţia de Brand manager la Departa-
mentul Marketing.

Alina POCLITARU, Manager marketing clienţi. Este născută în s. 
Crăsnășeni, raionul Telenești, la 18 mai 1982. Absolventă a Acade-
miei de Studii Economice din Moldova, licenţiată în economie. Este 
angajată la MAIB din anul 2009 - iniţial fiind încadrată la Departa-
mentul Strategie și Marketing în activitate comercială, iar ulterior 
- la Departamentul Suport și Produse Corporative, din aprilie 2014 
și pînă în prezent activează ca Manager marketing clienţi la Depar-
tamentul Marketing. 

Elena CIORNÎI s-a născut la 3 iunie 1993. Este originară din s. Pîrliţa, 
raionul Fălești. A absolvit, în 2015, Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova, este licenţiată în știinţe economice. Funcţia de Mana-
ger comunicare la Departamentul Marketing BC „Moldova Agroind-
bank” SA este prima în cariera sa profesională. Îi dorim ca acest start 
în activitatea profesională să fie de bun augur! Este pasionată de chi-
tară - a studiat-o la Şcoala de Muzică “Ciprian Porumbescu”.

Prima în lista bucatelor preparate 
în cadrul atelierului gastronomic a 
fost Salata Irlandeză. Ingredientele 
acesteia sînt ardeiul colorat, fasolele 
roşii, salamul cabanos, ceapa roşie. 
Produsele se călesc, iar ulterior se 
înăbusă pe bază de unt, spre final 
adaugîndu-se puţin zahăr şi oţet de 
vin alb. Ţinînd cont de această listă 
de produse, este stranie denumirea 
salatei, pentru care mai potrivită ar 
fi, de exemplu „Salata Spaniolă”... 
Oricum, este gustoasă, constă din 
ingrediente accesibile şi sănătoase.

Pieptul de raţă este o delicatesă, 
asta ştim toţi. Dar ce nu ştim de fapt, 
este cît de simplu se găteşte - dacă 
intră în joc profesioniştii. Pieptul de 
raţă mai întîi se spală bine, apoi pe 
piele se fac incizii sub formă de pă-
trăţele. Carnea se căleşte iniţial pe 

piele,  apoi de jur împrejur. Se coace 
în cuptor timp de  10 minute la tem-
peratura 200C. Sosul: topim puţin 
unt, apoi punem puţin zahăr şi adă-
ugăm rachiţele, mai apoi adăugăm 
puţină zeamă din pieptul de raţă şi 
niţel vin, condimentăm după gust. 

Un desert absolut delicios, creativ 
şi care se prepară rapid. Conţinut: 
100 g ciocolată; 80 g unt; 70 g zahăr;  
20 g făină; 2 ouă. Modul de prepara-
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Olga BEJENARU, Manager Marketing. Născută la 09.01.1984, Chișinău. Doc-
tor în știinţe economice, specialitatea: Economie Mondială; Relaţii Economice 
Internaţionale; Magistru în economie „Administrarea Afacerilor”; economist/
interpret – ASEM; Certificare AUF „Agence Universitaire Francophone” (2005).  
Are o experienţă de peste 10 ani de activitate în sistemul bancar: BC ”Mobias-
banca–Groupe Societe Generale”SA (2005-2014); MAIB, Departamentul Mar-
keting, Manager Marketing (septembrie 2014 – prezent). Dispune de diverse 
diplome, certificări și aprecieri, principalele fiind: Institutul European de Stu-
dii Politice, Consiliul Europei, Chișinău/Strasbourg (2006); Banca Naţională a 
Austriei, Ministerul Finanţelor a Austriei, Joint Vienna Institute, Vienna (2008, 
2009); Bursă de excelenţă a guvernului pentru doctoranzi (2008); Al XI-lea și 
al XII-lea CEI Summit Economic Forum, Central European Initiative, Chișinău 
(2008) și București (2009); Al XIV-lea Forum Bancar Român, Banca Naţională 
a României, București (2011). Autoare a peste 30 articole, analize și studii cu 
tematică financiar-bancară și știinţific-economic, inclusiv o monografie, pu-
blicate în Austria, Germania, România și Republica Moldova.

Vladimir SOLOMON este născut la 28 septembrie 1989 în s. Olișcani, raionul 
Şoldănești, a copilărit în orașul Cricova, municipiul Chișinău. Este absolvent 
al Universităţii de Stat din Moldova, licenţiat în știinţe exacte. Pînă la veni-
rea sa la Moldova Agroindbank, a activat în calitate de inginer-programator, 
designer principal în diverse companii din țară. Din octombrie 2014 și pînă 
în prezent deţine funcţia de Specialist administrare Web la Departamentul 
Marketing, MAIB.  

Olga ŞULIGA, Manager marketing clienţi. S-a născut la 3 iulie 1989 în or.Or-
hei. Deţine studii superioare de licență și master, absolventă a Academiei de 
Studii Economice din Moldova.  A venit în echipa MAIB în luna septembrie 
anul 2014. De atunci deţine funcţa de Manager marketing clienţi la Departa-
mentul Marketing. În prezent, se află în concediu de îngrijire a copilului. Are 
două pasiuni - lectura și teatrul.  Merge la teatru cu mare drag și reușește să 
găsească timp și pentru lectură, ultimele cărţi citite: ,,Un combat sans merci” 
de Sarah Holland  și ,,De vorbă cu Emma” de Vitalie Cipileaga.

 Parte a echipei MAIB...  

re: ciocolata se topeşte după care în ea 
se adaugă untul. Ouăle se bat cu zahăr, 
după ce se adaugă făina. Ulterior se 
amestecă ambele compoziţii şi se duc 
la cuptor. Se coc timp de 10-12 min la 
200 grade Celsius.

Toată cina a fost pregătită în cel mult 
o oră de vreme. Bucatele au fost apre-
ciate de colegii de la marketing atît 
pentru calităţile lor gustative extraor-
dinare, cît şi, în deosebi, pentru faptul 
că se prepară operativ. Or, cei de la De-
partamentul Marketing, care mereu au 
de atins obiective în termene reduse, 
ştiu să preţuiască fiecare secundă. La 
master class a participat, de aseme-
nea, Stanislav Midor, anterior - Speci-
alist principal planificare şi analiză în 
cadrul Depatramentului Marketing, 
actualmente - Manager suport vînzări 
Departamentul Vînzări Retail.  
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Recent, a avut loc cea de-a 5-a ediţie a 
Turneului de Tenis de Masă Hospice Angelus. 
Tradiţional, acest eveniment caritabil este 
susţinut de BC “Moldova Agroindbank” 
SA, care a sprijinit financiar desfăşurarea 
competiţiei, dar şi a participat cu propria 
echipă de sportivi.  

În acest an, mai multe echipe, formate 
din reprezentanţi ai instituţiilor din ţară 
(companii private, instituţii de stat, bănci, 
reprezentanţi ai corpului diplomatic) au 
luat parte la eveniment. Prin jocul său, 
participanţii, au susţinut cauza nobilă 
Hospice Angelus.

La eveniment, MAIB a fost reprezentată de 
o echipă formată din doi jucători - Valeriu 
Pîslaru, Şef al Grupului Prevenirea Spălării 

 Implicare

Moldova Agroindbank susţine cauza 
nobilă HOSPICE Angelus

Banilor, şi Boris Balaban, Specialist evaluare 
bunuri, Departamentul Administrare 
Operaţională a Riscului de Credit.  Valeriu 
Pîslaru, unul dintre jucătorii seniori, a avut 
o prestaţie lăudabilă, reuşind să se califice 
în finală, unde l-a întîlnit pe Igor Pascal, 
reprezentantul Ambasadei Suediei. Astfel, 
MAIB s-a clasat pe locul II, obţinînd medalia 
de argint a turneului. Este de remarcat 
că în anul 2015, Valeriu Pîslaru la fel şi-a 
etalat abilităţile sportive, reuşind să obţină 
medalia de argint a turneului.

Scopul acestui turneu este de a colecta 
fonduri în bugetul organizaţiei „Hospice 
Angelus”, care vor fi redirecţionate în 
beneficiul copiilor şi adulţilor cu boli 
incurabile în stadiu avansat.

Moldova Agroindbank participă şi susţine 
mai multe proiecte caritabile din cadrul 
organizaţiei filantropice “Hospice Angelus” 
(Turneul de fotbal, Balul de caritate 
Hospice Angelus ş.a.), aducîndu-şi aportul 
la realizarea obiectivului apreciabil şi 
important, pe care şi l-a propus “Hospice 
Angelus” - acordarea serviciilor gratuite de 
îngrijire la domiciliu pentru adulți și copii cu 
maladii incurabile, progresive și avansate.

Imagini foto - www.realitatea.md
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Mai mulţi colegi din cadrul băncii practică, în 
timpul lor liber, dansul de tango argentinian, 
întrunindu-se într-un club de dans, și au 
participat deja la mai multe evenimente de 
tango argentinian (Festivaluri, Maratoane 
și Milongi). Evenimentele se desfăşoară 
nu doar în ţară, ci şi peste hotare. Recent, 
amatorii de tango argentinian au revenit 
de la Odesa, Ucraina, unde au participat 
la „Grand Milonga” organizată în cadrul 
tango weekend-ului „Aroma de Mujer” cu 
Sebastian Arce,  care a avut loc în perioada 
05-08.03.2016.  

Printre membrii clubului se regăsesc 

 Colegi de Hobby

Pasionaţi de tango

Andrei Prepeliţa, Rodica Tutunaru, 
Eugeniu Vicol (Departamentul Tehnologii 
Informaţionale); Mariana Raţa (Direcţia 
Decontări şi Statistică); Maria Şindirinschi 
(Departamentul Contabilitate şi Finanţe). 
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Marele horoscop pentru Femei

Berbec (21 martie – 20 aprilie)  
Primăvara acestui an este marcată de 
momente astrale deosebite, care vor avea 
un impact profund asupra zodiei tale. De 
la jumătatea lunii martie, când Soarele și 
Mercur vor intra în Berbec, trebuie să fii mai 
atentă la șansele care se ivesc în jurul tău. Va 
fi o perioadă prielnică să îți cauți un loc de 
muncă mai bun, pentru că șansele vor fi mult 
mai mari decât la începutul anului. Dacă nu 
ai nevoie de un alt loc de muncă, este posibil 
ca situația ta materială să sporească datorită 
unei moșteniri sau datorită unei sume 
consistente de bani pe care o recuperezi 
de la alții. În aprilie, Luna nouă din zodia ta 
aduce vești surprinzătoare și te provoacă să 
accepți o schimbare în viața de cuplu. Ai grijă 
să modifici lucrurile în favoarea ta, pentru 
că vor rămâne multă vreme astfel. În luna 
mai, te bucuri de dragoste și de o călătorie 
neplanificată.

Taur (21 aprilie – 21 mai)  
Primăvara începe cu o schimbare radicală 
în sufletul tău și vei descoperi că interesele 
mai vechi se risipesc. Vei avea alte priorități, 
iar munca ta şi gândurile tale se vor îndrepta 
spre un alt proiect. Eclipsa de Soare din prima 
decadă a lunii martie poate avea un impact 
emoțional deosebit asupra ta, mai ales 
dacă te simți neglijată în ultima perioadă. 
Se pot petrece anumite schimbări pe care 
nu le doreşti, dar te întorci la obiceiuri sau 
oameni care te-au făcut odinioară fericită. 
Din aprilie, îl vei avea drept musafir pe 
Mercur care va intra în cea de a doua etapă 
de retrogradare a anului. El poate aduce, 
pentru scurtă vreme, probleme financiare la 
care nu te aștepți, dar îți va oferi mai mult 
timp să te gândești la tine și la relația de 
cuplu.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)  
Vei munci foarte mult în următoarele luni 
și vei avea ambiția să aduni cât mai mulți 
bani pentru proiectele tale viitoare sau 
pentru o vacanță exotică. Dar succesul va 
veni cu adevărat numai dacă vei fi suficient 
de creativă pentru a dezvolta o idee pe 
cont propriu. Cariera ta are nevoie de o 
schimbare, ca să progresezi, mai ales dacă 
ai trecut deja de vârsta de 40 de ani. Profită 
de perioada de retrogradare a lui Mercur 
să îți concentrezi eforturile pentru a găsi o 
colaborare interesantă sau chiar un alt loc 
de muncă. În luna mai, două evenimente 
astrale majore în care este implicat Mercur ar 
putea declanșa evenimente fără precedent 
și schimbări dramatice. Viitorul tău poate 
arăta cu totul altfel din această primăvară, 
dacă îți provoci destinul!

Rac (22 iunie – 22 iulie)  
Eşti pornită să faci schimbări în viața, în 
familia și în casa ta. Ai multe planuri, dar, 
probabil, o sumă de bani destul de modestă. 
Vestea bună este că eclipsa de Lună plină 
din luna martie poate constitui punctul de 
plecare pentru tot ceea ce vrei să realizezi. 
Bugetul tău nu îţi va permite să faci prea 
mari investiţii, dar te poți ocupa pe rând 
de lucrurile de care ai nevoie și vei reuși 
să realizezi mai mult decât îți imaginai! În 
aprilie, este important să pui deoparte niște 
bani pentru tine. Pe de altă parte, ar fi bine 
să te ocupi mai mult de relația de cuplu și 
să încerci o nouă abordare, în cazul în care 
aveți de rezolvat anumite probleme.

 Primăvara-2016
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Leu (23 iulie – 22 august)  
Începutul primăverii stă sub semnul unei 
eclipse de Soare, în data de 9 martie, care 
poate aduce multe emoții și schimbări. 
Dacă ești sigură că un lucru va merge șnur, 
pregătește și un plan de rezervă, pentru că 
pot apărea oricând modificări de ultimă 
oră. Eclipsele de Soare sunt capricioase 
și pot aduce răsturnări de situație, dar 
vestea bună este că întotdeauna au și un 
efect pozitiv asupra zodiei tale. Eclipsa 
te va obliga să iei alte decizii cu privire la 
planurile tale personale și să îți găsești 
noi resurse financiare pentru a le pune în 
aplicare. Dar vei constata pe parcurs că 
schimbările sunt de bun augur. Din luna 
mai, după mai multe pregătiri, vei începe o 
activitate nouă, fie că este vorba de un alt 
loc de muncă, fie de un proiect personal. Va 
fi obositor, vei avea un program aglomerat, 
dar, dacă știi să îți faci o listă cu priorități, vei 
avea multe satisfacții.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)  
Te vei face remarcată, mai ales dacă lucrezi 
într-un domeniu plin de creativitate, iar 
energia astrelor te împinge spre reuşite de 
care nu te credeai capabilă. Spre sfârșitul 
lunii martie și în luna aprilie, când Mercur 
va pune accentul pe șansele profesionale, 
trebuie să depui un efort deosebit pentru 
a ieși în față cu idei inedite și eficiente. Va 
fi o perioadă foarte bună să progresezi în 
carieră, să urci pe o treaptă superioară și 
chiar să ajungi pe un post de conducere, 
unde poți lua decizii mult mai bune pentru 
toată echipa. Dacă ai o familie numeroasă, 
un pas înainte în carieră ar putea fi benefic 
pentru voi. Vei avea un program mai 
ordonat și, poate, mai mult timp pentru 
copii.

Balanță (23 septembrie – 22 
octombrie)  
Profită de influenţa frumoasă a eclipsei 
de Lună din martie şi vei fi privilegiată în 
dragoste şi în familie. Găsește activități noi 
care să te apropie mai mult de soțul tău 
sau de copii, dacă aceștia au crescut și vin 
tot mai rar pe acasă. Dar nu face schimbări 
majore în viața personală, decât dacă 
sunt absolut necesare. Primăvara aceasta 
este perioada în care trebuie să te bucuri 
de armonie și de liniște acasă și să alungi 
grijile, pentru că eclipsa de Lună va face 
lumină în problemele emoționale. Din 
aprilie, Venus promite să te ajute cu bani, 
fie că primești un bonus neașteptat, fie că 
găsești o colaborare care îți aduce pentru 
o vreme venituri suplimentare. Cert este 
că, la sfârșit de aprilie, vei avea norocul să 
aduci mai mulți bani la bugetul familiei.

Scorpion (23 octombrie – 21 
noiembrie)  
Te bucuri de o lungă perioadă stabilă și 
prosperă în martie și aprilie, dar vor fi și 
momente în care vei lua decizii greșite și 
vei fi copleșită de emoții. Este posibil ca 
legătura cu unele persoane apropiate să 
treacă prin clipe tensionate, mai ales dacă 
este vorba de persoane mai în vârstă. Vei fi 
nevoită să faci concesii, vei căuta să împaci 
pe toată lumea, dar ai și tu orgoliul tău. 
În schimb, relația de dragoste și relațiile 
cu copiii tăi vor fi tot mai puternice și 
armonioase. Datorită Lunii pline care va 
intra în zodia ta pe 22 aprilie, veți depăși 
împreună problemele care vă supără de 
ceva vreme. În luna mai, conjunctura 
astrală va fi favorabilă pentru câștiguri, 
dar mai puțin generoasă cu perspectivele 
profesionale.
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Săgetător (22 noiembrie – 21 
decembrie)  
Primăvara este o perioadă specială pentru 
zodia ta, care se află sub influența lui 
Saturn, supranumit Marele Învățător al 
astrelor. De la sfârșitul lunii martie, Saturn 
va intra în mișcare retrograde și va pune 
în mișcare o serie de evenimente care 
te obligă să iei atitudine și să îți schimbi 
viitorul. Fie că vei descoperi unde ai greșit 
și vei reuși să îndrepți lucrurile, pentru 
a merge pe un drum mai drept, fie că vei 
pune capăt relațiilor toxice din viața ta, în 
această primăvară vei avea realizări care te 
vor mulțumi sufletește. Este posibil ca viața 
socială să fie tensionată, mai ales în aprilie, 
dar în luna mai vei avea parte de vești bune 
și multe bucurii.

Capricorn (22 decembrie – 20 
ianuarie)  
Capriciile lui Saturn îţi crează probleme 
în relaţiile sentimentale, dar asta nu te va 
împiedica să te bucuri de fiecare moment 
alături de persoana iubită, chiar dacă mai 
aveți și divergențe. Este posibil ca o parte 
din planurile voastre să difere la începutul 
sezonului cald și să mergeți pe drumuri 
separate pentru o vreme. Dar vă veți da 
seama curând că vă este mult mai bine 
împreună. Saturn va influența și relațiile cu 
cei din jur, aducând în prim plan aspecte 
nelămurite sau chiar îngrijorătoare. Din 
punct de vedere financiar, problemele 
tale se pot rezolva de-a lungul primăverii. 
O tranzacţie sau o mică afacere pe care ai 
făcut-o cu câteva luni în urmă, îşi va arăta 
roadele. În sfârşit te vei bucura de banii 
de care aveai nevoie și, poate, limitezi și 
cheltuielile.

Vărsător (21 ianuarie – 19 feb)  
Începutul primăverii poate să fie o 
perioadă tensionată, dacă te confrunți 
deja cu probleme, fie la serviciu, fie în viața 
personală. Nici în martie, nici în aprilie nu 
vei găsi rezolvări pentru toate, dar vei avea, 
totuși, momente frumoase și împliniri. 
Pe 12 martie, Venus își va încheia vizita 
în zodia ta, urmând să revină abia în luna 
decembrie. Dar nu te va părăsi fără să lase 
în urmă un dar de care să îți aduci aminte 
multă vreme cu satisfacție. În aprilie, ai 
grjă să nu se complice și mai mult situațiile 
tensionate din viața ta și stai departe de 
conflicte. Abia din luna mai se risipesc toate 
grijile și vei avea o viață mai senină și mai 
liniștită. Totodată, și situația materială va fi 
mai bună din mai.
 

Peşti (20 februarie – 20 martie)  
Primele zile din martie sunt cele mai 
frumoase. Te detaşezi de probleme, iei 
o scurtă pauză şi te odihneşti. Primești 
vizita lui Mercur care te va ajuta să faci față 
problemelor financiare și să restabilești 
prioritățile în familie. Mai mult, vei primi o 
veste bună legată de câștigurile tale sau de 
situația materială a soțului. Din aprilie, însă, 
apar complicații, din cauza marilor astre 
care intră în mișcare retrogradă. Saturn 
retrograd ar putea provoca schimbări 
neplăcute în cuplu, iar Marte retrograd 
ar putea complica relațiile de serviciu. 
Abia din luna mai, lucrurile se schimbă în 
favoarea ta, iar Jupiter revine la sentimente 
mai bune. Te poți baza pe marele astru să 
îți aducă și bucurii, nu numai obstacole și 
provocări.
Sursa text: www.libertateapentrufemei.ro   

 Primăvara-2016
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Anunţ 

Citiţi în următoarea ediţie a revistei „Sîntem Lideri”! o 
retrospectivă a istoriei BC „Moldova Agroindbank” SA, 
prilejuită de cea de-a 25-a aniversare a băncii.  

   Interviu cu Grigore Furtună, primul Preşedinte al Comitetului de Conducere 
al BC „Moldova Agroindbank” SA, - despre întemeierea băncii, despre 
primii clienţi şi despre dificultăţi şi factori benefici care au stat la baza 
creării instituţiei.

   Interviu cu ex-Preşedintele Comitetului de Conducere al Băncii, Natalia 
Vrabie, despre perioada în care a condus banca, despre esenţa acitivtăţii 
de Preşedinte de bancă, despre secretele succesului MAIB.   

   Interviu cu Victor Miculeţ, Preşedintele Consiliului băncii, despre locul 
MAIB în sistemul bancar autohton, despre atitudinea acţionarilor faţă de 
echipa executivului băncii, despre viziunea sa faţă de viitorul BC „Moldova 
Agroindbank” SA.  

   Interviu cu Preşedintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari - 
despre  cele mai importante realizări ale băncii, despre perspectivele de 
dezvoltare şi priorităţile ce stau în faţa echipei de conducere, provocările 
actuale pentru sistemul bancar din Republica Moldova şi despre atuurile 
MAIB în actuala conjunctură, despre tehnologizarea  activă a tuturor 
proceselor şi reţelei băncii. 



Achită cu cardul Visa de la 
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© 2015 Visa. Toate drepturile rezervate. © 2015 Getty Images.
Campania se desfăşoară pînă la 24 mai 2016.

Oriunde îţi dorești să �i


