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Mesaj al Președintelui
Comitetului de Conducere
Stimaţi colegi,
S-a încheiat un an plin de evenimente,
schimbări şi noi începuturi. A fost un
examen pe care l-aţi susţinut cu brio,
confirmînd odată în plus că sînteţi o
echipă de profesionişti şi oameni devotaţi instituţiei.
Au fost depuse eforturi mari în contextul
extinderii reţelei, creşterii numărului de
clienţi deserviţi inclusiv prin diversificarea categoriilor acestora. Impactul de pe
urma acestor investiţii materiale şi profesionale, sînt sigur, nu se va lăsa aşteptat.
Pentru că în acest mod creăm premise
pentru creşterea continuă şi fortificarea
poziţiei de top pe piaţa bancară din ţară.
Avem nevoie de aceste rezerve inclusiv
în lumina situaţiei social-economice şi
politice incerte din ţară şi la nivel global, pentru a ne întări imunitatea faţă de
provocările şi riscurile actuale.
Totodată, perioada care ne aşteaptă va
avea o semnificaţie specială pentru BC
„Moldova Agroindbank” SA şi angajaţii
săi. Instituţia noastră îşi va marca, pe 8
mai 2016, cea de-a 25-a aniversare. Este
un prilej oportun pentru a demonstra
concurenţilor, dar principalul - clienţilor
şi partenerilor că Moldova Agroindbank
este şi va rămîne cea mai puternică, cea
mai sigură şi stabilă bancă din Republica
Moldova.
Stimaţi colegi,

le nutresc şi eu, făcînd parte din echipa
MAIB. Doresc să menţinem această forţă
motrice a realizărilor băncii - pe tot parcursul anului care vine şi mulţi ani înainte. Însă mai întîi de toate, Vă doresc în
Noul An sănătate, fericire personală, realizări profesionale!

Cu respect,

Serghei Cebotari,
sînt sigur că fiecare dintre Dumneavoas- Preşedintele Comitetului de Conducere
tră împărtăşeşte aceleaşi sentimente
de mîndrie şi responsabilitate, pe care
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Adresez colegilor de la Centrala băncii, din filialele şi agenţiile din toată
ţara - felicitări sincere cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Vă doresc ca toate
iniţiativele noi lansate pe parcursul anului 2015 să-şi regăsească o realizare cît se poate de reuşită în anul care vine, dar şi o continuitate ascendentă în viitor! În pofida oricăror dificultăţi, vă îndemn să fim mai înţelegători, mai buni şi mai aproape de cei dragi, iar realizările profesionale
să ne aducă tuturor satisfacţii morale şi materiale, bunăstare familiilor şi
prosperare instituţiei noastre!
Cu respect,
Oleg Paingu, Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere

La final de an, aş dori să aduc felicitări şi mulțumiri fiecărui din dumneavoastră pentru aportul la realizările obţinute de bancă în anul 2015. Nu a
fost un an uşor, însă faptul că am reuşit cu toţii împreună să depăşim dificultăţile, a demonstrat încă odata că suntem o echipă unită, profesionistă
şi ambiţioasă. Potenţialul băncii, al echipei noastre, al fiecăruia din noi
încă nu este valorificat pe deplin, astfel încît în anul ce vine vom creşte ca
profesioniști şi vom continua prin activitatea ce o desfăşurăm să contribuim la menţinerea de către BC „Moldova Agroindbank” SA a poziţiei de
lider pe piaţă la toate capitolele.
Vă doresc tuturor în continuare sănătate, energie, tenacitate şi optimism.
Doar aşa vom menţine succesele obţinute, iar, cel mai important, ne
vom dezvolta în continuare! Să aveţi parte de un an nou plin de bucurii,
fericit pentru familiile dumneavoastră şi, desigur, prosperitate!
Cu respect,
Marcel Teleucă, Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Stimaţi colegi,
Cu ocazia luminoaselor sărbători de iarnă Vă adresez cele mai cordiale salutări şi urări de bine. Vă doresc sănătate, pace în suflet, căldură în case şi
prosperitate. Fie ca Anul Nou să Vă aducă noi speranţe, realizări frumoase
în activitatea profesională şi împliniri personale, alături de oamenii dragi!
Crăciun fericit şi un An Nou plin de bucurii!
Cu respect,
Leonid Bejenari, Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Stimaţi colegi,
Au rămas zile numărate pînă la venirea sărbătorilor de iarnă, cînd vom
avea ocazia să stăm la o masă tradiţională alături de cei dragi, să facem
totalurile anului care pleacă şi să ne gîndim cu speranţă la anul care vine.
Cu acest prilej doresc să Vă aduc sincere mulţumiri pentru dedicaţia şi
munca depusă pe parcursul anului 2015, care a fost unul greu pentru
sectorul bancar, plin de evenimente şi perturbări.
Totodată, vreau să Vă doresc mai multă încredere în propriile forţe şi în
puterea băncii noastre. Noi am fost, suntem şi vom rămîne cei mai buni!
La Mulţi Ani şi Crăciun fericit!
Cu respect,
Victor Iuraş, Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
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Stimaţi colegi!
Mă simt onorată pentru că mă pot adresa în acest fel membrilor celei mai
profesioniste, devotate şi talentate echipe bancare din ţară! A fost un an
deloc uşor – ne-am confruntat cu provocări fără precedent, însă cu mîndrie
deosebită vreau să spun: “Am reuşit!”. Pentru aceasta aduc sincerele mele
mulţumiri fiecărui membru al echipei noastre, fiecărui coleg, care a depus
toate eforturile, cunoştinţele sale profesionale, experienţa şi puterea în ceea
ce am realizat împreună în acest an. Ne doresc tuturor în anul ce vine să fim
şi mai colegiali, să ne susţinem şi mai mult, făurînd împreună ceea ce nu are
preţ și nu se poate cumpăra – spiritul nostru de învingători. Dragi colegi, Vă
felicit cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă, dorindu-vă belşug în casă,
pace în inimi, dragoste şi satisfacție de la ceea ce faceţi. Fie ca magia şi sclipirea sărbătorilor să ne umple sufletele cu căldură şi bucurie, cu puterea şi
generozitatea de a o împărtăşi cu cei dragi.

Cu respect,
Cristina Doroş, Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Stimaţi membri ai echipei BC „Moldova Agroindbank” SA,
Stimaţi colegi!
Vă aduc sincere felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi vă doresc ca anul
ce vine să aducă cu sine noi speranţe şi aspiraţii, precum şi noi puteri pentru realizarea acestora. Iar pentru ca succesele să vă însoţească mereu şi
pretutindeni, vă doresc sănătate, credinţă, susţinere din partea prietenilor
şi rudelor!
La Mulţi Ani!
Cu respect, Vitalie Lungu, Director Financiar
Dragă familie Moldova Agroindbank,
În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, aş avea multe de împărtăşit,
dar cele mai importante vorbe ar putea fi redate prin versurile unui
autor necunoscut:
„Să ningă-ncet deasupra ta cu fulgi de fericire,
Să-ţi fie visurile un zbor, măreţ şi plin de împlinire,
Povara vieţii fie-ţi un car cu sănătate,
Să-ţi fie sufletul scăldat în stropi de bunătate!
Să ai oricînd în drumul tău un soare zîmbitor,
Să ai alături chipuri dragi şi-un înger păzitor!
La Mulţi Ani şi Crăciun Fericit!”

Cu respect, Eugeniu Josan,
membru al Comitetului de Conducere,
Şef al Departamentului Resurse Umane şi Organizare
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Aprecieri

Bancherul Anului: Preşedintele BC „Moldova
Agroindbank” SA, Serghei Cebotari
Preşedintele BC „Moldova
Agroindbank” SA, Serghei Cebotari, a obţinut Premiul VIP
la categoria „Finanţe”, fiind
declarat Bancherul Anului
2015 în Republica Moldova.
Gala Premiilor VIP se desfăşoară tradiţional, la sfîrşit de
an, ajungînd în 2015 la acea
de-a 15-a ediţie.
Pe lîngă Premiul Vip în finanțe, decernat lui Serghei
Cebotari, au mai fost oferite
Premiile Vip în cinematografie, în teatru, în mass-media,
în show business, Premiile
VIP “Manageriat cu succes”,
“Spectacolul Anului”, “Business woman” şi „Business man”, “Manageriat
artistic”, “In memoriam”, „Arta vorbirii și cultura trăirii”, Vip în sport.

Compania Auto Space BMW, Director General - Victor Miculeţ, Preşedintele Consiliului
BC “Moldova Agroindbank” SA, a fost distinsă cu Diploma de excelență pentru parteneriat și fidelitate.
Decernarea Premiilor Fashion Vip ediţia
2015 a avut loc în seara zilei de 15 decembrie, cu participarea laureaţilor din diverse domenii de activitate şi a oaspeţilor
de onoare, printre care a fost şi Valentina
Badrajan, membru al Consiliului BC “Moldova Agroindbank” SA.
Titlul “Bancherul Anului 2015”, acordat
lui Serghei Cebotari, confirmă meritele
sale la dezvoltarea ascendentă a Moldova
Agroindbank în calitate de bancă lider pe
piaţa autohtonă, acest fapt fiind demonstrat prin consolidarea poziţiilor de top ale
băncii la majoritatea indicatorilor financiari,
pe parcursul anului 2015.

Premiu pentru transparenţă
BC „Moldova Agroindbank” SA a obţinut Premiul de Aur al Asociaţiei băncilor Europei Centrale şi de Est (BACEE) pentru prezentare excelentă, transparentă şi dezvăluire exhaustivă
a informaţiei în Raportul Anual. Premiul a
fost înmînat delegaţiei MAIB de către Istvan
Lengyel, Secretarul General al BACEE, în
cadrul celei de-a 31-a Conferinţe bancare
regionale a Asociaţiei, care s-a desfăşurat în
octombrie la Budapesta. MAIB este singura
bancă din Moldova care s-a învrednicit de
acest prestigios premiu internaţional.
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Aprecieri

„Prin acest premiu, ne-am dorit să subliniem
intenția noastră de a promova transparența
și deschiderea în sectorul bancar din regiune,
precum şi faptul că, în pofida situaţiilor dificile, unele bănci din ţările Europei Centrale şi
de Est nu doar îşi menţin dezvoltarea pozitivă, ci şi sînt adevăraţi campioni, sporindu-şi
profiturile şi alţi indicatori financiari”, a declarat Istvan Lengyel.
Şefa Direcţiei Operaţiuni Trezorerie a
Departamentului Trezorerie, Olga Casapu, a
avut onoarea să ridice diploma la Budapesta,
în cadrul unei ceremonii festive însoţite de
o recepţie oferită de gazdă. Dar pînă atunci
reprezentanţii MAIB au luat parte la sesiunile de lucru dedicate dezvoltării politice şi
economice în UE şi Europa de Est şi implicării băncilor regionale; perspectivelor băncilor
din regiune şi din CSI; investiţiilor în statele
Europei Centrale şi CSI, etc. Bancheri de top
din regiune, în mod deschis şi constructiv, şiau prezentat viziunile pe marginea celor mai
actuale subiecte care se referă, în special, la
riscurile şi provocările pentru mediul bancar.
La următoarea ediţie a Conferinţei Moldova Agroindbank a fost invitată să vină cu
prezentarea propriei istorii de succes, ceea
ce ar însemna că subdiviziunile responsabile din cadrul băncii ar urma să erlaboreze o prezentare de calitate care să capteze
atenţia participanţilor acestui forum internaţional profesionist.
De remarcat că BACEE a fost creată în 1996
în scopul extinderii şi consolidării relaţiilor

de colaborare dintre băncile-membre ale
Asociaţiei şi instituţiilor financiare din Europa
Centrală şi de Est. Organizaţia, cu sediul la
Budapesta, întruneşte 32 de bănci şi asociaţii
bancare din Ungaria, Italia, Lituania, Franţa,
Austria, Slovacia, Slovenia, România, Ucraina,
Rusia, Belarus, Cehia, Turcia, Azerbaidjan, Albania, etc. Moldova Agroindbank este membru al Asociaţiei Băncilor Europei Centrale şi
de Est din anul 2007, fiind prima bancă din
Republica Moldova care a aderat la acest for
regional specializat. Şi tot pentru prima oară
în istoria sistemului bancar al ţării o bancă
autohtonă s-a învrednicit de distincţia acestei
organizaţii pentru o raportare excelentă.
Raportul Anual este cel mai important act
de raportare pe care MAIB îl publică anual
și care conţine informaţia completă privind
politicile de contabilitate, bilanţul contabil,
evoluţia profitului, activitatea economico-financiară, situaţia creditelor şi a depozitelor,
gestionarea riscurilor, guvernanţa băncii. Raportul Anual al BC „Moldova Agroindbank” SA
este întocmit în conformitate cu standardele
internaţionale de raportare şi confirmat de
societatea de audit independentă. Raportul
din anul 2014 conţine 173 de pagini şi este
disponibil în două limbi, inclusiv în engleză.
Premiul de Aur al Asociaţiei Băncilor Europei
Centrale şi de Est pentru prezentare excelentă, transparentă şi dezvăluire exhaustivă a informaţiei în Raportul Anual aparţine, în egala
măsură, tuturor subdiviziuniulor şi specialiştilor implicaţi în pregătirea şi lansarea acestuia.

Noua ediţie a Clasamentului celor mai mari şi performante bănci
din Europa de Sud-Est plasează Moldova Agroindbank printre
liderii bancari din regiune. Clasamentul este realizat de Agenţia
SeeNews, cu sediul la Sofia, fiind singurul ranking al celor 100 cele
mai mari bănci, companii nefinanciare și de asigurări din Europa
de Sud-Est. SeeNews TOP 100 cuprinde mai mult de 2000 companii
din SEE. În actuala ediţie (anul 2015) MAIB s-a situat pe locul 82 în
Topul celor mai mari şi performante bănci din Europa de Sud-Est.
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Evoluție

Moldova Agroindbank pune la dispoziţia
clienţilor cel mai prestigios card bancar World Elite MasterCard®

BC „Moldova Agroindbank” SA a lansat pe piaţă
un produs financiar de elită - cardul bancar
de clasă superioară World Elite MasterCard®.
Ceremonia oficială de prezentare a avut loc
la Chişinău, pe 10 decembrie, cu participarea
MAIB şi MasterCard Worldwide, managerilor
de top ai celor mai mari companii locale
şi reprezentanţilor companiilor străine.
Prezentarea noului card a fost prilejuită de
un alt eveniment important care vizează
colaborarea dintre Moldova Agroindbank şi
MasterCard - unul din liderii globali pe piaţa
cardurilor bancare, şi anume - aniversarea a
15-a a parteneriatului dintre cele două instituţii.
Serghei CEBOTARI, Preşedintele Comitetului
de Conducere BC “Moldova Agroindbank”
SA, a declarat la conferinţa de presă de
lansare: “Rezultatele solide şi relaţia frumoasă
cu această companie, care a trecut cu succes
testul timpului, demonstrează odată în
plus că MAIB este o instituţie de încredere,
dinamică, inovatoare, fiind întotdeauna
cu un pas înainte pe piaţa bancară din
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Republica Moldova. Sîntem recunoscători
companiei MasterCard pentru această înaltă
apreciere şi pentru deschidere. Prin decizia
de a emite cardul World Elite MasterCard®,
MAIB a dorit în primul rînd să sporească
confortul clienţilor săi, să le asigure un nivel
foarte înalt de deservire şi să aducă plusvaloare imaginii şi reputaţiei lor”.
Igor STEPANOV, reprezentantul MasterCard
Europe, Moldova Country Manager,
a adresat felicitări echipei Moldova
Agroindbank cu ocazia lansării acestui
nou produs de calitate superioară: “Deja
de 15 ani toate proiectele noastre comune
realizate cu Moldova Agroindbank sînt
însoţite de soluţii eficiente şi activitate înalt
profesionistă a managementului de top şi
specialiştilor băncii. Astăzi, sîntem bucuroşi
să punem la dispoziţia clienţilor MAIB cardul
de clasa premium World Elite MasterCard®.
Deţinătorii acestuia vor obţine o ofertă vastă
şi exclusivă de servicii bancare de clasa
pemium în orice colţ al lumii şi în orice timp.



Evoluție

În special, clienţii MAIB care deţin cardul
World Elite MasterCard® vor putea să viziteze,
în condiţii privilegiate, oricare din cele 550 de
saloane VIP în aeroporturi din întreaga lume
în cadrul programului Lounge Key şi vor
avea acces gratuit la business lounge-urile
MasterCard din Kiev, Budapesta, Bucureşti,
Viena şi Praga. Totodată, deţinătorii de
card vor beneficia non-stop de asistenţă şi
consultanţă oferite de Serviciul MasterCard
Concierge”.

de credit atractivă şi condiţii avantajoase de
rambursare. În cadrul Programului special
“Experienţe de nepreţuit de la MasterCard”
deţinătorii acestuia vor obţine oferte
exclusive şi reduceri din partea companiilor
din Republica Moldova, dar şi celor
străine - lideri în comerţ, servicii şi turism.
Mai mult, pentru soluţionarea sarcinilor
zilnice, deţinătorii cardurilor World Elite
MasterCard® de la Moldova Agroindbank vor
fi consiliaţi de asistentul personal 24 din 24

World Elite MasterCard® este mai mult decît
un card de plată. Deţinătorii World Elite
MasterCard® devin membri ai clubului select,
avantajele căruia le vor resimţi de fiecare dată
cînd vor achita cumpărăturile sau serviciile cu
acest card bancar. World Elite MasterCard®
este un card de plată, prin intermediul căruia
clientul poate profita din plin de privilegiile
acestuia utilizînd resursele proprii sau
împrumutate. Cardul oferă accesul la o linie

în cadrul serviciului concierge MasterCard.
Asistentul personal va veni în ajutor ori de
cîte ori clientul va avea nevoie de asistenţă
în planificarea şi organizarea călătoriilor
şi evenimentelor, odihnei şi timpului
liber, precum şi în rezervarea, perfectarea
comenzii şi procurarea mărfurilor şi
serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova şi
în toată lumea.

Despre MasterCard:
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, este o companie
globală specializată în soluţii şi tehnologii de plată. Compania operează
cea mai rapidă rețea de plată din lume, care asigură conexiunea dintre
consumatori, instituții financiare, întreprinderi comerciale, organizații
guvernamentale și sectorul privat în mai mult de 210 de țări și teritorii.
Produsele și soluțiile MasterCard fac activitățile de afaceri de zi cu zi,
cum ar fi cumpărături, turism, afaceri și management financiar, mai
simple, sigure și eficiente pentru fiecare.
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Evoluție

American Express în Moldova
început procesul de emitere şi a cardurilor
de debit American Express Green şi
American Express Gold, ceea ce a devenit o
nouă etapă în dezvoltarea afacerii MAIB şi un
pas suplimentar în consolidarea prezenţei
American Expres pe piaţa din Republica
Moldova şi din regiune. Astfel, Moldova
Agroindbank oferă clienţilor săi un motiv în
plus de fidelitate, iar pieţei bancare din ţară,
sistemului financiar - un nou imbold pentru
creştere calitativă.

Cristina Doroş,
Vicepreşedinte al Comitetului
de Conducere

După ce, acum un an, BC “Moldova
Agroindbank” SA a semnat acordul de
colaborare strategică şi exclusivă cu
compania American Express, banca a reuşit
implementarea cu succes a mai multor
etape ale parteneriatului bilateral.
La prima etapă, acordul prevedea lansarea
acceptării cardurilor American Express
în reţeaua băncii: atît la comercianţii
deserviţi de Moldova Agroindbank, cît şi
la bancomatele băncii - proces care a luat
startul la 25 februarie anul 2015.
Partenerii americani au apreciat faptul
că Moldova Agroindbank s-a dovedit a fi
un partener remarcabil. Într-un singur an
de la iniţierea colaborării, banca a făcut
paşi importanţi în extinderea rețelei de
comercianţi care acceptă spre plată cardurile
American Express® în Republica Moldova.
Ca urmare logică, în toamna acestui an, a
avut loc lansarea emiterii de către MAIB
a cardurilor de credit American Express®
Gold şi American Express® Green, banca
noastră devenind astfel prima şi unica
bancă din Republica Moldova care oferă
clienților cardurile brandului American
Express® - produse inovatoare şi unice ce
oferă avantaje absolut distincte pe care nu
le poate oferi nicio altă bancă în afară de
Moldova Agroindbank.
Recent, BC „Moldova Agroindbank” SA a
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Mă simt onorată de faptul că am avut
contribuţie directă la procesul de lansare
şi consolidare a parteneriatului dintre BC
“Moldova Agroindbank” SA şi American
Express, la toate etapele acestuia. Folosind
această ocazie, doresc să exprim recunoştinţă
tuturor colegilor din banca şi din compania
de procesare “Moldmediacard” care şi-au
adus aportul la această realizare, pe care o
consider istorică pentru banca noastră şi
pentru piaţa bancară din Moldova.
Cardurile de credit American Express®
Gold de la MAIB și American Express®
Green de la MAIB oferă deţinătorilor
încredere deplină, confort şi siguranţă
la efectuarea cumpărăturilor, precum şi
asistenţă, protecţie şi asigurare în călătorii,
în străinătate - la nivel mondial. Deţinătorii
cardurilor au, de asemenea, acces la
principalele beneficii şi servicii, inclusiv
Prgrame de cashback la efectuarea plăţilor,
accesul la cont on-line și suport 24/7 la
customer service; acces la o linie de telefon
dedicată (+373 22) 26 89 26 timp de 24 de
ore din 24, la care se poate obține asistență
de urgență, precum și orice informație
necesară ori de cîte ori este nevoie.
Cardurile de credit American Express® Gold
de la MAIB și American Express® Green de
la MAIB sînt acceptate la milioane de locații
din întreaga lume, inclusiv supermarkete și
restaurante, precum și la bancomate.
Cardul de debit American Express® de la
MAIB este un produs destinat achitărilor
mărfurilor şi serviciilor în limita mijloacelor
financiare disponibile în cont. Ca şi cardurile
cardurile de debit American
de credit,
Express® în Moldova sînt emise doar de
MAIB şi oferă deţinătorilor o gamă largă



Evoluție

de beneficii suplimentare: Programe de
cash-back, privilegii în timpul călătoriilor
turistice şi de afaceri; Programul American
Express Invites®, care cuprinde peste 400 de
restaurante în întreaga lume; Programul Car
Rental Hertz**, precum şi oferte specializate
- American Express Selects, Shopping
Connection*** şi, bineînţeles, consiliere
prioritară 24 din 24 din partea Serviciului
Call-Center American Express. Cardul
American Express Gold oferă deţinătorilor
un grad suplimentar de avantaje, inclusiv
acces la servicii Priority Pass în cele peste 700
aeroporturi din întreaga lume, programe
de asigurare, nivel sporit al deservirii şi
alte beneficii utile şi plăcute. Cardurile de
debit American Express Green şi American
Express Gold sînt acceptate în milioane de
locaţii pretutindeni, inclusiv supermarkete,
restaurante, bancomate.

American Express este o companie de
plată ce prestează servicii la nivel global,
oferind clienţilor acces la produse,
informaţii si practici ce îmbunătățesc
calitatea vieţii şi consolidează succesul în
afaceri. Începînd cu anul 1997, American
Express® a stabilit relaţii de parteneriat
cu un grup select de bănci şi instituţii
financiare importante din toată lumea
pentru a asigura emiterea produselor
American Express® şi pentru acceptarea
cardurilor în reţeaua comercianţilor
American Express. American Express
şi-a extins şi mai mult reţeaua la
nivel internaţional graţie stimulării
parteneriatelor, infrastructurii globale şi
brandului puternic.

Următorul pas, probabil cel mai important
pentru succesul MAIB în proiectul dat este
promovarea la maxim şi vînzările eficiente
ale cardurilor American Express, ce va
asigura surse noi de venituri pentru filialele
băncii.
Clienţii BC “Moldova Agroindbank” SA care
doresc să-şi perfecteze carduri American
Express® Gold sau American Express
Green®, pot apela la orice filială BC “Moldova
Agroindbank” SA sau la Serviciul Call Center:
+373 22 / 268 999.

Cardurile de credit American Express® de la MAIB deschid

LUMEA MARILOR POSIBILITĂȚI

American Express este o marca comercială a companiei American Express
Cardul bancar este emis de catre MAIB în temeiul licenței deținute de la American Express

Call Center

022 268 999

SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi

www.maib.md
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Zaharia Groza, directorul Filialei Cahul:

Chiril Naşco,
Directorul Filialei Ştefan Vodă:

“Anul 2015 a fost plin de evenimente.
Am deschis o nouă agenţie, puternică, în
s. Olăneşti, am făcut lucrări de reparaţie
a clădirii filialei pe exterior şi am crescut
ca echipă - de la 11 colegi iniţial la 25
de angajaţi acum, cărora le doresc numai
bine în anul ce vine.
De asemenea, adresez tuturor colegilor
din bancă urări de sănătate, fericire şi
noi succese în anul 2016!”
Ina Primov,
Directorul Filialei Criuleni
Adresez colegilor din filială şi din
toată banca felicitări cordiale cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Anului Nou 2016 - pe care vă
doresc să-l întîmpinaţi cu sufletul
împăcat şi deschis pentru noi realizări şi bucurii! Vă doresc ca acest
nou an din viaţa noastră a tuturor
să ne aducă împliniri în familii, la
serviciu, în relaţiile cu prietenii, iar
Moldova Agroindbank să prospere
în continuare şi să rămînă cea mai
puternică bancă din ţara noastră.
Vă mulţumesc pentru colaborare şi
Vă doresc un sincer La Mulţi Ani!

„Vreau să mulţumesc colegilor din cadrul filialei
pentru înţelegerea sarcinilor care au fost puse în
faţa noastră în anul 2015 şi pentru tot efortul depus
în scopul îndeplinirii acestora. Am avut o perioadă
dificilă legată de deschiderea noilor agenţii, care mai
durează încă, dar care - sînt sigur - va fi încheiată
cu succes. De asemenea, cu acest prilej, doresc să aduc
sincere felicitări tuturor colegilor din cadrul băncii cu
ocazia sărbătorilor de iarnă şi să le urez
succes, sănătate, fericire şi noroc!”

Ştefan Dănuţă, Directorul Filialei nr.2 Chişinău:

„Doresc fiecărui membru al minunatului colectiv
MAIB un sincer „La Mulţi Ani!”, ani plini de
stabilitate financiară, realizări notorii, sănătate
durabilă şi multă dragoste în familii. Vă doresc
împliniri şi succese în noul an 2016 - an care aduce
cu sine frumoasa vîrstă de 25 ani a celui mai
prestigios brand financiar din ţară
- BC „Moldova Agroindbank” SA!”

Elena Ambroci, Directorul Filialei nr. 3 Chişinău:

„Dragi colegi, sărbătorim anul care se încheie şi o colaborare
excepţională care ne-a făcut banca să prospere în continuare.
Privim încrezători spre anul care vine pentru a continua să
creştem împreună. Credem că munca noastră este apreciată
de bancă, şi împreună putem face faţă tuturor provocărilor. În
Filiala nr. 3 Chişinău activează oameni extraordinari care
formează o echipă de excepţie. Acesta este secretul succesului
nostru. Mă simt recunoscătoare să fac parte din această echipă.
Anul care vine să ne aducă speranţa unui nou început, energia
necesară pentru a ne împlini toate obiectivele şi înţelepciunea
de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ni le oferă!
Primeşte lumina în adîncul sufletului
şi lasă bucuria să iasă la suprafaţă! La Mulţi Ani!”
Tatiana Miţcul, Directorul Filialei nr.1 Chişinău:

„Stimaţi colegi! Filiala nr.1 Chişinău, în prag de sărbători, cu pace, lumină
şi căldură în suflet, vă urează să aveţi parte de zile minunate, de un Moş
Crăciun darnic şi bun, să vă bucuraţi şi să aşteptaţi anul ce vine. Un an mai
bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese!
Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!”.

12

Publicație periodică nr. 4 (18) decembrie 2015

Elena Galcenco, Directorul Filalei Cimişlia:

Ludmila Raţa, Directorul
Filialei nr.32 Chișinău:

„Un gînd bun şi mulţumiri
colectivului filialei nr.32
Chişinău pentru eforturile
zilnice cu care contribuie
la dezvoltarea familiei
MAIB, pentru atitudine respectuoasă şi pentru
implicare nemărginită.
Acestea reprezintă cheia
succesului nostru. Dragi
colegi, Vă doresc un An
Nou plin de prosperitate si
bunătate, cu vise împlinite
şi familii fericite!”

„A doua jumătate a anului 2015 a adus cu sine multe provocări: lansarea
noilor procese şi servicii, precum deservirea trezoreriilor teritoriale, eliberarea cardurilor pentru beneficiarii de pensii şi indemnizaţii, atragerea
clienţilor noi la deservire, flux mare de clienţi la ghişee. Toate împreună au
pus la mari încercări personalul care activează în filiala noastră. Depăşirea
acestei situaţii a fost posibilă doar datorită implicării fiecărui angajat în
parte în deservirea operativă, calitativă, profesională, binevoitoare a numeroşilor clienţi. Ţin să mulţumesc intregii echipe din cadrul filialei pentru
eforturile depuse, pentru curaj, responsabilitate, profesionalism şi vigilenţă.
Mulţumiri aparte petru personalul din cadrul Departamentului Vînzări
Retail şi altor departamente ale Centralei pentru susţinere şi receptivitate
în soluţionarea întrebărilor abordate. Cu prilejul frumoaselor sărbători
de iarnă, adresăm tuturor colaboratorilor băncii urări de bine, entuziasm,
optimism, sănătate, noi speranţe şi mari realizări pe plan profesional şi
personal în Noul An 2016!”
Valeriu Covalciuc, Directorul Filialei Floreşti:
„Stimaţi colegi! Vă dorim să aveţi în anul 2016 parte de
bucurii, fericire, sănătate şi recunoştinţa celor din jur.
Noul an să fie mai darnic şi mai bun, mai bogat în emoţii
frumoase şi în relizări spirituale şi materiale. Să fiţi
fericiţi, alături de oamenii care vă sînt dragi şi scumpi!”.

Adelina Vicol,
Directorul Filialei Donduşeni:

„Mult Stimate Domnule Preşedinte,
colegi, clienţi, dorim ca anul viitor să ne
aducă tuturor sănătate, succese, o colaborare mai strînsă, păstrarea poziţiei de
lider pe piaţa bancară. Sărbători ferecite,
La Mulţi Ani!
Cu respect, Filiala Donduşeni”.

„Stimaţi colegi! Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun
şi Anul Nou, Colectivul Filialei „Miron Costin” a BC
„Moldova Agroindbank” SA Vă aduce sincere felicitări
şi cele mai calde urări de bine, dorindu-vă sănătate, noi
speranţe şi împliniri de bun augur în Noul An 2016! Cu
respect, colectivul Filialei “Miron Costin”
a BC „Moldova Agroindbank” SA”.

Aurel Zara, Directorul Filialei Bălţi:

„Dragi colegi! Cu prilejul sfintelor sărbători de Crăciun şi
Anul Nou Vă urez să dăinuie în sufletul şi casele Dumneavoastră liniştea, pacea, bunăstarea. Visele de azi să devină
realitate, speranţele de mîine - împliniri, gîndurile bune şi
fericirea să Vă însoţească oriunde. Sărbători fericite!”

SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi

Andrian Munteanu,
Directorul Filialei „Miron Costin”:

Victoria Rusu,
Directorul Filialei nr. 9 Chişinău:

„Stimaţi colegi, fie ca anul care vine să
devină pentru voi o punte spre ceva mai
bun, mai luminos. Anul Nou să va dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate familiilor voastre. Tot ce vă este de folos
să se realizeze şi nimic
să nu vă înnoreze. La Mulţi Ani!”.
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În 2015, Moldova Agroindbank
a devenit şi mai aproape de clienţi
Aproape fiecare al patrulea oficiu bancar
din Republica Moldova este filiala sau
agenţia Moldova Agroindbank

Concomitent cu extinderea fizică a reţelei sale, MAIB propune clienţilor săi tot mai
multe oportunităţi de deservire la distanţă.
Putem vorbi despre o reţea de 214 banGraţie creşterii calitative şi cantitative a reţe- comate ale Moldova Agroindbank, inclusiv
lei fizice, precum şi dezvoltării rapide a cana- cash-in care permit nu doar retragerea banilelor alternative, BC „Moldova Agroindbank” lor, dar şi incasarea în contul curent de card.
SA devine tot mai aproape de fiecare client Reţeaua de alternativă mai include 3025
POS-terminale la comercianţi în capitală şi în
- în sensul direct al acestui cuvînt.
teritoriu, 5 centre de autoservire 24 din 24.
Creşterea gradului de accesibilitate a serviciilor oferite de MAIB este resimţită de nume- În cadrul Centrelor de autoservire 24 din 24
roşi clienţi ai băncii - persoane fizice şi juridi- clienţii beneficiază de o gamă vastă de serce. Doar de la începutul anului curent, MAIB vicii bancare performante, disponibile prin
a deschis 73 noi agenţii - evoluţie fulminan- intermediul Internet Banking-ului, Terminată şi impresionantă în domeniul bancar al lului Multifuncţional şi ATM (Bancomat).
ţării. Astfel, la 30.10.2015 reţeaua Moldova Mai mult, banca a deschis 37 zone de autoAgroindbank includea 180 puncte de vîn- servire în incinta filialelor băncii şi Centrelor
zări: 66 filiale şi 114 agenţii. Ceea ce înseam- Comerciale Grand Hall şi Elat. Aici clientul
nă că, în mediu, aproape fiecare al patrulea poate să-şi gestioneze de sinestătător conoficiu bancar din Republica Moldova este turile proprii; să efectueze plăţi şi transferuri;
filiala sau agenţia Moldova Agroindbank. să achite ratele la credit şi serviciile comuÎnsă nu doar cantitaiv creşte reţeaua MAIB, nale; să acceseze alte servicii, precum şi să
ci şi calitativ, devenind tot mai performantă vizualizeze informaţia generală despre banşi avansată. Anume MAIB a fost prima bancă că. Toate serviciile sînt disponibile clienţilor
care a deschis, în acest an, pe bul. Ştefan cel abonaţi la Serviciul „Internet Banking M@IB”
Mare din capitală prima subdiviziune banca- - direct de pe ecranele computerilor amplară de tip european.
sate în zonele respective, în incinta filialelor
Tendinţa în creştere se bazează pe extinde- MAIB.
rea MAIB, ca urmare a creşterii numărului de MAIB pune la dispoziţia clienţilor sisteme
clienţi: banca a început să presteze servicii performante de deservire la distanţă prin
bancare persoanelor fizice şi juridice, pri- intermediul computerelor şi telefoanelor
mind plăţile administrate de birourile vama- mobile ori tabletelor - Internet Banking M@
le din toată ţara, şi a preluat distribuirea pen- IB şi Mobile Banking M@IB. Acestea permit
siilor, indemnizațiilor, compensațiilor și altor efectuarea mai multor operaţiuni bancare
ajutoare sociale prevăzute în bugetul de stat fără prezenţa la ghişeul bancar.
pentru mai multe categorii de beneficiari.

Pe strada Puşkin, 35, şi pe bulevardul Grigore Vieru, 8, în încăperile în care anterior au fost amplasate agenţiile Băncii de Economii, acum îşi prestează serviciile bancare înalt profesioniste, în
ambianţă modernă şi plăcută, agenţiile nr. 1 şi 2 ale Filialei 32 BC „Moldova Agroindbank” SA.
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5 centre de autoservire 24 din 24.
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De asemenea, pentru comoditatea clienţilor MAIB
oferă modalitatea de achitare a serviciilor publice în
regim on-line prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay). MPay este un sistem prin care se pot achita serviciile publice cu orice
instrument de plată la alegerea clientului, cum ar fi
Internet-Banking/Mobile-Banking, cardul bancar sau
la ghişeele băncii.
Serghei Cebotari, Preşedintele Comitetului de Conducere BC „Moldova Agroindbank” SA: „Moldova O nouă agenţie MAIB în oraşul Cahul
Agroindbank respectă dreptul clientului de a-şi alege
metoda preferată de deservire bancară - prin comunicare directă cu specialistul băncii sau desinestătător prin canale de acces de alternativă. Astfel, MAIB investeşete resurse şi capacităţi intelectuale în dezvoltarea
atît a reţelei fizice cît şi a celei electronice, pentru a
face mai comode şi accesibile serviciile şi produsele
bancare”.
Notă:
Funcţionalităţile Internet Banking-ului, Terminalelor Multifuncţionale şi ale bancomatelor:
Internet Banking:
 achitarea ratelor la credite
 achitarea serviiilor comunale
 achitarea mărfurilor şi serviciilor către furnizori
 transferuri băneşti
 plăţi programate la o dată viitoare
 cumpărarea/vănzarea valutei on-line
 vizualizarea soldului conturilor bancare
 extrase din cont, etc.
Terminal Multifuncţional:
 încasarea numerarului în contul curent
 alimentarea cu numerar a contului de economii
 alimentarea cu numerar a cardului de debit
 achitarea overdaftului la contul de card
 achitarea creditului
ATM (Bancomat):
 încasarea numerar
 retragerea numerar
 consultare sold
 schimbare PIN
 miniextras
 tipărire de sold pe chitanţă

Agenţie nouă la Mărculeşti, raionul Floreşti

Noi agenţii ale Filialelor „Miron Costin”, Glodeni şi Bălţi 30.

Anume MAIB a fost prima bancă care a deschis, în acest an,
pe bul. Ştefan cel Mare din capitală prima subdiviziune bancară
de tip european.

SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi

Banca a deschis 37 zone de autoservire
în incinta filialelor şi Centrelor Comerciale
Grand Hall şi Elat.
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În 2015, am ajuns să fim 2015!
a acestora, prin încurajarea promovării lor,
prin deschiderea faţă de eventualele probleme cu care se confruntă.
În acest context, în anul 2015, au fost promovaţi pe scara ierarhică 150 salariaţi, inclusiv 39 în Centrala Băncii şi 141 în filiale.

Eugeniu Josan,
Membru al Comitetului de Conducere,
Şef al Departamentului Resurse
Umane şi Organizare
Ultimele evoluţii din sistemul financiar-bancar au impus o nouă abordare faţă de întregul spectru de activităţi bancare, obligîndu-ne să fim mult mai dinamici, pro-activi şi
să acceptăm schimbări constructive.
Pentru a face faţă onorabil provocărilor pieţei, MAIB a crescut semnificativ în anul 2015,
extinzîndu-şi inclusiv reţeaua de distribuţie
în capitală şi în numeroase localităţi din teritoriu.
Întrucît la MAIB extinderea cantitativă nu
poate veni altfel decît la pachet cu îmbunătăţiri calitative, banca a pus un accent şi mai
pronunţat pe investiţiile în capitalul uman,
care a fost şi va rămîne cel mai valoros activ
al instituţiei.
Astfel într-un singur an, mai exact de la
16.12.2014 până la 15.12.2015, numărul total al personalului băncii a crescut de la 1676
până la 2015, din care 1733 angajaţi efectivi
şi 282 salariaţi aflaţi în concediu de maternitate şi pentru îngrijirea copilului. Gradul de
suplinire a posturilor total pe bancă, la data
de 30.11.2015, constituia 95,4%.
În acelaşi timp, MAIB continuă să fie o promotoare a tinerilor, vîrsta medie a angajaţilor fiind de 37,1 ani. Cum reuşim să menţinem acest indicator? Prin grija constantă
faţă de necesităţile de creştere profesională
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De asemenea, banca a organizat 563 de
sesiuni de instruire cu diverse tematici, inclusiv Principiile comunicării asertive; Rolul sancţiunilor în finanţarea bancară a comerţului internaţional; Aplicarea legislaţiei
fiscale în activitatea băncii; Tranziţia la SNC
noi - cadrul normativ şi aspecte practice;
Particularităţile aplicării politicii fiscale pentru anul 2015; Trei piloni pentru o strategie
securizată şi uşor de utilizat a banking-ului
mobil şi on-line; Modificări şi completări în
Legea societăţilor pe acţiuni. Toate au avut
ca scop creşterea continuă a nivelului de calificare a angajaţilor existenţi, dar şi adaptarea celor nou veniţi la standardele şi rigorile
corporative ale MAIB.
De asemenea, pe parcursul anului 2015 au
fost organizate instruiri şi deplasări cu scop
de schimb de experienţă şi vizite de studiu peste hotarele ţării la Bucureşti, Baku,
Budapesta, Viena, Luxemburg, Moscova,
Sankt-Petersburg, Kiev, Istanbul. În domeniul tehnologiilor informaţionale au fost
organizate deplasări cu predilecţie la Moscova şi Sankt-Petersburg. În domeniul managementului au fost organizate şedinţe de
instruire şi vizite de studiu la Viena, Luxemburg, Bucureşti. Pentru domeniul conformităţii s-a dat preferinţă centrelor de instruire
de la Bucureşti.
Departamentul Resurse Umane şi Organizare se află într-un continuu şi amplu proces de încadrare a noilor colegi în echipa BC
„Moldova Agroindbank” SA care îşi are tradiţii corporative temeinice şi care constituie
principalul pilon în dezvoltarea ascendentă a liderului pieţei bancare din Republica
Moldova. Ne bucurăm pentru venirea colegilor noi care deţin experienţe diferite şi
care, adaptîndu-se la standardele MAIB, îşi
vor aduce aportul edificator proaspăt la fortificarea continuă a poziţiilor băncii noastre
pe piaţa bancară.
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Plăţi în valută străină, direct de la calculator sau de pe orice dispozitiv portabil prin
sistemul Internet Banking
Începînd cu 1 decembrie curent, a fost lansată o nouă funcţionalitate a sistemului BankFlex, destinată utilizatorilor persoane fizice
şi anume: efectuarea plăţilor în valută străină.
Astfel, în cadrul sistemului Internet Banking
clienţii băncii, abonaţi la sistem, au posibilitatea de a efectua, cu respectarea prevederilor legislaţiei valutare în vigoare, următoarele
operaţiuni:
- transferuri în valută străină între conturile
proprii;
- plăţi în valută străină către persoane terţe;
- plăţi în valută străină interbancare pe teritoriul Republicii Moldova şi internaţionale.
Transferurile pot fi efectuate în următoarele
valute: EUR, USD, GBP, CHF, RON.
i) În cadrul serviciului Internet Banking este
posibilă efectuarea plăţilor pînă la 1000 EUR
sau echivalentul în altă valută din cele enumerate mai sus, cu orice destinaţie, fără ataşarea documentelor confirmative: simplu şi
rapid.
Pentru plăţi sau transferul sumelor ce depăşesc 1000 EUR, dar pînă la 10000 EUR inclusiv
sau echivalentul în altă valută este necesară
prezentarea electronică a documentului confirmativ. Pentru comoditatea clientului, documentul confirmativ nu se prezintă pe suport
de hîrtie, dar este încărcat în mod electronic
şi transmis la bancă prin sistemul Internet
Banking, direct de pe calculatorul personal
sau de pe orice alt dispozitiv portabil.
Prin sistemul Internet-Banking vor fi executate plăţi în valută străină cu următoarele destinaţii:
a) cheltuieli familiale
b) donaţie
NOTĂ: pentru destinaţiile cheltuieli familiale şi
donaţie se vor admite transferuri ce nu depăşesc
1000 EUR sau echivalentul în altă valută.

c) transfer/plata pentru bunuri sau servicii
d) cheltuieli personale-aflare temporară peste hotare (transfer pe numele său)
e) transfer/plata necomercială socialmente
importantă (pensii, indemnizaţii)

Stanislav ENE, şef al Departamentului
Tehnlogii Informaţionale
NOTĂ: pentru destinaţiile transfer/plata pentru
bunuri sau servicii/cheltuieli personale-aflare temporară peste hotare (transfer pe numele său) /
transfer/plata necomercială socialmente importantă (pensii, indemnizaţii) se vor admite
plăţi:
i)
în sumă de pînă la 1000 EUR sau echivalentul în altă valută – fără ataşarea obligatorie
a documentelor confirmative;
ii)
în sumă ce depăşeşte 1000 EUR, dar până
la 10000 EUR inclusiv sau echivalentul în altă
valută – cu ataşarea obligatorie a documentelor confirmative.

Timpul necesar pentru efectuarea unei tranzacţii în conturi personale şi intrabancare
este redus la minim, căci nu este necesară
intermedierea filialelor băncii în efectuarea plăţilor. Într-un cuvînt, acum serviciul se
află doar la un clic distanţă! În plus, tarifele
pentru efectuarea plăţilor în valută străină
online sînt mai mici comparativ cu cele aplicate la efectuarea transferului executat în
filialele băncii şi/sau cu utilizarea Sistemelor
dedicate de transferuri internaţionale. Noul
serviciu online de plăţi în valută străină este
simplu de accesat şi avantajos de folosit! Vă
invităm să aduceţi la cunoştinţa clienţilor informaţia despre noua funcţionalitate, dar şi,
după necesitate, să testaţi şi dumneavoastră
inşivă această oportunitate.

SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi
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Client&Bancă

MAIB a avut o prezentare de succes
în cadrul Expoziţiei „Farmer”...
Recomandări profesioniste, idei pentru
cele mai bune soluţii de afaceri, consultaţii
individuale eficiente au fost oferite de BC
„Moldova Agroindbnk” SA vizitatorilor
Expoziţiei-Tîrg Internaţionale Specializate
de produse, utilaje, tehnologii agricole şi
meşteşuguri „Farmer”.
Ediţia a XVIII-a a Expoziţiei a avut loc pe
21-24 octombrie la Centrul Internaţional
de Expoziţii „MoldExpo”. În cele patru zile
ale expoziţiei standul MAIB a fost vizitat de
numeroşi oaspeţi din ţară şi de peste hotare.
Standul MAIB a fost amplasat în Pavilionul
Nr.2, amenajat fiind cu tehnică video şi

cu alt echipament performant, necesar
pentru o prezentare atractivă şi accesibilă
a produselor şi serviciilor băncii. Au fost
atraşi cei mai buni specialişti de la Centrala
băncii şi din cadrul Filialelor din teritoriu:
Lilia Vrabie, Ala Matei, Ion Dulce şi Vadim
Aramă, Departamentul Vînzări Retail; Alina
Poclitaru, Departamentul Marketing; Artur
Mercuşev, Filiala Leova; Pavel Grigoriev,
Filiala Căuşeni; Sergiu Rotaru, Filiala Criuleni;
Ana Săpunaru, Filiala Hînceşti.
Graţie colegilor noştri, numeroşi clienţi au
putut obţine informaţii utile, prezentate
în mod profesionist şi complet, cu privire
la produsele şi serviciile MAIB. De interes
special s-au bucurat produsele Moldova
Agroindbank precum credite pentru
întreprinderile agricole şi pentru businessul
mic şi mijlociu; soluţii financiare pentru
start-up-uri; depozite pentru persoane
fizice; carduri bancare, etc.
Statutul BC „Moldova Agroindbank” SA de
lider al sistemului bancar din Republica
Moldova, de bancă sigură şi performantă,
ofertele atractive şi utile i-au determinat
pe numeroşi oaspeţi ai Expoziţiei să vină
la filialele Moldova Agroindbank pentru a
iniţia colaboarea cu banca.
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Client&Bancă

... şi la „Moldova Eco-Energetică”

BC „Moldova Agroindbank” SA a fost
şi în acest an Partener al Concursului
Naţional „Moldova Eco-Energetică” care
s-a desfăşurat în contextul Săptămînii EcoEnergetice, în perioada 1-4 decembrie 2015
la Chișinău. Concursul are drept obiectiv
promovarea şi încurajarea companiilor
care implementează tehnologii avansate
şi investesc resurse în domeniul eficienţei
energetice şi valorificării resurselor de
energie regenerabilă.
În contextul Săptămînii Eco-Energetice
a avut loc Gala Moldova Eco-Energetică,
ediţia 2015, în cadrul căreia au fost
premiate 20 iniţiative de succes în utilizarea
şi promovarea energiei regenerabile
şi eficienţei energetice. Printre acestea
se numără Institutul Internațional de
Management IMI Nova, or. Chişinău
şi
Grădiniţa „Tereza Sobolevschi”, or.
Ungheni (Cel mai bun Proiect în Energia
Solară); Fidesco SRL (Cel mai bun Proiect
în Energia Geotermală); Vogoenerg SRL,
or. Orhei şi Natur Bravo SA, Florești (Cel
mai bun Proiect în Bioenergie); StefancuCom SRL, Chişinău, Termoelectrica SA şi
Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Maria
Bieșu” (Cel mai bun Proiect de Eficienţă
Energetică); www.ecoportal.md (Cea mai
bună Iniţiativă de Comunicare); Nicolae
Spânu, s. Chişcăreni, r-l Sângerei (Cea

mai bună Iniţiativă Educaţională); Dorin
Prisăcaru, s. Chișcăreni, r. Sângerei (Cea mai
bună Iniţiativă a Tinerilor); Аndra Еleсtrо
Service SRL, Eco Tronex, Meldava Grup SRL,
Ecolibri (Tehnologii Eco-Responsabile);
Orange Moldova SA, Gazproiect SA, Grupul
de companii LE2C, Elteprod SRL (Idei Ecoresponsabile).
Moldova Agroindbank îşi aduce contribuţia
la promovarea eficienţei energetice nu doar
prin susţinerea şi participarea la asemenea
evenimente ce mobilizează întreaga
societate în această cauză, ci şi direct prin
susținerea clienţilor săi din domeniu. Banca
finanţează proiecte capabile să contribuie
la sporirea eficienţei energetice şi la
valorificarea plenară a surselor de energie
regenerabilă.
MAIB deţine o experienţă vastă de creditare
a proiectelor de eficienţă enrgetică, mereu
fiind disponibilă să participe la realizarea
de noi proiecte care să conducă la sporirea
randamentului companiilor, la creşterea
economiei naţionale.
De remarcat că în rezultatul eforturilor de
a fi mai eficienți energetic atît în sectorul
public, cît și în cel privat, dependența
Republicii Moldova de importul de resurse
energetice s-a redus cu 8% în ultimii cinci
ani, pînă la 88% din consumul final.

SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi
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Parteneriat

Filiala Glodeni contribuie la dezvoltarea
economică a raionului

mobilizează la formarea unui spaţiu
pentru schimb de experienţă şi estimarea
tehnologiilor avansate, pentru identificarea
noilor parteneri în afaceri.

Filiala MAIB este cea mai impunătoare din
Glodeni. Circa 6500 de clienţi deserveşte
banca noastră în acest raion, inclusiv 295
persoane juridice şi 6205 persoane fizice.
Cele mai mari companii sînt: SRL „Licorent
Agro”, SRL „Agentinter”, SRL „Sabolixia
Prim”, SRL „Hambarul Agro”. Filiala a fost
transformată din sucursala Băncii «Агропромбанк» URSS în anul 1991. De 10 ani
este condusă de directorul Filialei Tamara
Jitariuc, care în anul 2013 s-a învrednicit de
Diploma de Onoare a Asociaţiei Bancilor
din Moldova pentru activitate prodigioasa
în sistemul bancar, merite si succese
deosebite în muncă şi profesionalism.

Preşedintele raionului Glodeni, Ion Leucă,
a amintint în context că recent, Consiliul
Raional Glodeni şi Camera de Comerţ şi
Industrie a Moldovei au semnat un acord de
colaborare, care prevede interacţiunea nu
doar în domeniul organizării unor astfel de
expoziţii, ci şi a altor activităţi benefice pentru
dezvoltarea businessului mic şi mijlociu,
pentru crearea noilor locuri de muncă,
pentru creşterea economiei în ansamblu.
În total 40 de agenţi economici şi-au
prezentat în cadrul expoziţiei produsele lor miere de albină, colacul tradiţional, tulburel,
must şi vin fiert, brînzeturi şi produse de
panificaţie, etc.

În opinia Primarului oraşului Glodeni, Stela
Onuţu, expoziţia „Toamna la Glodeni” a
devenit un bun prilej nu numai pentru un
Expo-Tîrgul universal „Toamna la Glodeni”, schimb obişnuit de mărfuri, ci şi pentru
organizat de Filiala Camerei de Comerţ şi consolidarea relaţiilor interumane, pentru
Industrie din Bălţi, s-a desfăşurat în acest an, stabilirea noilor legături de prietenie.
pe 6-8 noiembrie, a patra oară. Obiectivul Filiala BC „Moldova Agroindbank” SA a
acestui eveniment este
promovarea fost şi ea prezentă la expoziţie, venind cu
produselor autohtone şi a producătorilor recomandări şi soluţii financiare pentru
autohtoni din raionul Glodeni. Actuala ediţie întreprinderile mici şi mijlocii, pentru cele
însă a întrunit participanţi nu doar din raionul individuale, pentru gospodăriile ţărăneşti,
Glodeni, ci şi din alte localităţi din regiunea alte categorii de clienţi persoane juridice,
de nord a ţării.
dar şi fizice. În faţa Centrului de Cultură,
Potrivit Galinei Codiţă de la Camera de unde s-a desfăşurat Expoziţia-tîrg, Filiala
Comerţ şi Industrie, Filiala Bălţi, - Expoziţiia MAIB a amplasat un stand pentru informarea
„Toamna la Glodeni” demonstrează realizările vizitatorilor, aici fiind expuse materiale
producătorilor
autohtoni
participanţi, promoţionale şi informaţionale ale băncii.
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Implicare

Voci şi emoţii legate de cauza Hospice
Susţinerea cauzei Hospice este o misiune dificilă sub aspect nu doar material, ci şi moral,
şi trebuie tratată cu maximă discreţie. Fundaţia Filantropică Medico-Socială “Angelus
Moldova” de mulţi ani acordă suport persoanelor (pacienţilor) care au nevoie de îngrijire paliativă, desfăşurîndu-şi activitatea
în mod inteligent şi cu mare atenţie pentru
cei de care are grijă şi pentru membrii familiilor lor. Anume pentru valorile sale umane
înalte, Fundaţia „Angelus Moldova” se bucură de sprijinul Moldova Agroindbank de
multă vreme, banca şi membrii echipei sale
venind în ajutor ori de cîte ori i se solicită.
Recent, „Angelus Moldova” a organizat la Filarmonica Națională Chișinău un concert de
binefacere „Voci pentru Hospice”, prilejuit de
Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative. Invitații au fost încîntați de performanța
artiștilor Tatiana Costiuc, Serghei Pilipeţchi,
Anatolie Lapicus şi Iurie Mahovici.
Şi angajaţii Moldova Agroindbank au avut
ocazia să admire vocile şi jocul artiştilor,
asta pentru că Organizaţia Sindicală a băncii a procurat 70 de bilete pentru colegii din
bancă, contribuind astfel la cauza Hospice.
Colegii care au venit cu membrii familiilor la
concert, au contribuit şi cu mijoace proprii
la realizarea misiunii importante a fundaţiei,
participînd la tombola desfăşurată de organizatori. Unii chiar au avut noroc să cîştige
- fie cîte o sticlă de vin select, fie o invitaţie
la concert, alte surprize plăcute, mai mici şi
mai mari...

Un trofeu muncit
cu responsabilitate
Asociaţia Obştească „Parcurile
Viitorului” a transmis Preşedintelui Comitetului de Conducere al
BC „Moldova Agroindbank” SA
Diploma de Excelenţă în semn
de apreciere a sprijinului băncii
în acţiunea de salubrizare „Parcul meu curat”, organizată pe
17 octombrie anul curent. Mai
mulţi colegi din cadrul băncii
s-au alăturat acestei iniţiative
ecologice şi au participat la curăţarea Parcului din Valea Tran-

SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi

dafirilor. În acest mod nu doar
au contribuit la realizarea scopului propus de acţiunea „Parcul
meu curat”, ci şi au completat
palmaresul meritat de BC „Moldova Agroindbank” SA prin activitatea financiară excelentă şi
numeroase acţiuni sociale. Iar
pentru acest fapt merită cele
mai bune cuvinte de felicitări şi
recunoştinţă din partea tuturor
colegilor!
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Echipa MAIB

Moldova Agroindbank din nou pe podium!
Cu o victorie categorică, echipa de futsal a
BC „Moldova Agroindbank” SA şi-a asigurat
primul loc în finala Open Cupa Presei 2015.
MAIB şi-a disputat trofeul, reuşind în finală
să învingă echipa Prograin cu un scor
convingător de 6:2, care s-a datorat atît
experienţei fotbaliştilor de la MAIB cît şi
susţinătorilor numeroşi ai acestora.
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Titlurile obţinute de reprezentanţii echipei
MAIB - cel mai bun jucător al Finalei
acordat căpitanului echipei, Igor Nartea,
şi titlul de cel mai bun portar oferit lui
Vasile Borş – au confirmat o dată în plus că
sîntem cei mai buni atît în sectorul bancar
cît şi în sport!
Reportaj foto: Finala Turneului,
autor - Natalia Donets.



Echipa MAIB

Componenţa Echipei MAIB la
minifotbal: Iurie Gîrlă şi Artur
Căldare (antrenori), Igor Nartea
(căpitan), Gheorghe Muntean,
Sergiu Puiu, Alexandru Paingu,
Ştefan Profir, Leonid Bacilo,
Sergiu Bortă, Vasile Borş, Ion
Rotari, Dumitru Lîsii.

 Colegi de Hobby

Stimaţi colegi,
Vă aducem la cunoştinţă că Comitetul Sindical în comun
cu administraţia BC „Moldova Agroindbank” SA organizează pentru lucrătorii băncii în primul trimestru al anului
2016 primul turneu intern al angajaţilor MAIB

LA TENIS DE MASĂ.
Doritorii rugam să se înscrie pînă la 15 ianuarie 2016,
la adresa de e-mail: valentina.micleusanu@maib.md.

SÎNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi
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