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 Evoluţia MAIB

MAIB	a	devenit	membru		
al	Asocia\iei	Businessului	European

BC „Moldova Agroindbank” SA a devenit membru al Asociaţiei Businessului European din Moldova (EBA Mol-
dova). EBA este o organizaţie intenaţională, iar în Moldova a fost lansată în octombrie 2011, avînd drept scop 
îmbunătăţirea mediului de afaceri și a celui comercial, consolidarea integrării economice și parteneriatului 
între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Unul dintre obiectivele principale ale Asociaţiei este de a 
facilita contactele de afaceri, de a atrage investiţii străine în Moldova, atît din Est cît și din Vest și de a pune în 
aplicare cele mai bune practici europene în cadrul companiilor ce activează în ţara noastră. 

Decizia privind aderarea băncii la EBA Moldova a fost aprobată în unanimitate de către membrii Consiliului 
băncii în scopul facilitării procesului de comunicare și a schimbului de experienţă cu companiile locale și 
străine, aplicării practicilor europene în activitate, consolidării imaginii și reputaţiei băncii în faţa partenerilor 
europeni. 

Deja pe 7 februarie a avut loc prima ședinţă la nivel de Comitet al EBA Moldova, cu participarea reprezentan-
tului Moldova Agroindbank. Carolina Semeniuc, sef al Departamentului Contabilitate și Finanţe, Contabil Sef 
al băncii, a participat la lucrările Comitetului Politicilor de Impozitare, în cadrul căreia au fost puse în dezbateri 
problemele de politică fiscală, în special cele ce au un impact negativ asupra mediului de afaceri, avînd loc o 
discuţie productivă pentru toţi participanţii. 

În prezent, Asociaţia Businessului Euiropean întrunește la nivel global peste 600 de companii din UE și CSI. 

Actualmente, MAIB este membră a trei asociaţii naţionale (Asociaţia Băncilor Comerciale din Moldova; Bursa 
de Valori din Moldova - acţionar; Camera de Comerţ și Industrie) și şase regionale şi internaţionale (Camera 
Americană de Comerţ și Industrie din Moldova – AmCham Moldova; Camera Italiană de Comeţ și Industrie 
din Moldova, The Banking Association for Central and Eastern Europe; World Savings Banks Institute - WSBI; 
Финансово-банковский совет СНГ; Евразийский клуб банкиров СНГ).
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 Aprecieri

Moldova	Agroindbank	a	ob\inut		
Premiul	UE-BERD		
„Pentru	contribu\ia	la	finan\area	
energiei	durabile“

Moldova Agroindbank a obţinut premiul „UE-BERD Sustainable 
Energy Excellence 2012 Award”, în cadrul Liniei MoSEFF (Proiec-
tul Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova), 
realizată de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dez-
voltare şi Comisia Europeană.

Banca a obţinut Diploma „For Commitment to Sustainable Ener-
gy Financing“ (Pentru contribuţia la finanţarea energiei durabi-
le), în cadrul unei ceremonii festive desfăşurate pe 15 februarie, 
cu participarea oficialilor moldoveni şi europeni, a companiilor 
participante la concurs. 

Diploma a fost conferită băncii drept confirmare a aportului 
adus la finanţarea proiectelor de sporire a eficienţei energetice, 
inclusiv prin reducerea consumului de energie sau de combu-
stibil, avînd ca efect diminuarea costurilor şi, respectiv, sporirea 
competitivităţii întreprinderilor. 

Cele mai relevante proiecte de eficienţă energetică cu suportul 
MoSEFF, oferite prin intermediul MAIB, sunt proiectele realizate 
de către Hotelul Vila Verde din Ungheni şi fabrica de conserve 
Orhei-Vit SA. 

Hotelul Vila Verde din Ungheni, deţinător al Premiului pentru 
cel mai bun proiect de valorificare a energiei solare, a investit 
280 000 Euro în instalarea unuia dintre cele mai mari sisteme 
solare din Republica Moldova și, în același timp, și-a îmbunătăţit 
izolaţia clădirii și sistemul de încălzire. Investiţia permite compa-
niei să reducă consumul de energie finală cu 80% anual.

Orhei-Vit SA, deţinătoarea Premiului pentru eficienţa energeti-
că în sectorul alimentar, a instalat cazane noi de abur, în valoare 
de 520000 Euro, reușind să reducă consumul de gaz natural cu 
24% anual.
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Prezent la ceremonia de înmînare a premiilor, Serghei Cebotari, Vicepreşedintele BC „Moldova Agroindbank” 
SA, a exprimat recunoștinţa băncii pentru buna conlucrare cu BERD și Comisia Europeană în cadrul proiectului 
MoSEFF. „Clienţii noştri apreciază în mod special condiţiile avantajoase de finanţare, inclusiv componenta de 
grant a proiectului, precum şi asistenţa tehnică gratuită oferită de experţii MoSEFF. Felicit colegii din cadrul 
Moldova Agroindbank, precum  şi de la alte bănci participante pentru succesul realizat. De asemenea, exprim 
gratitudinea băncii noastre pentru încrederea acordată de BERD și să reiterez interesul și disponibilitatea 
pentru promovarea în contiunare a proiectului, valorificînd istoria pozitivă și frumoasă de conlucrare de pînă 
acum”, a subliniat Serghei Cebotari.  

„Cu aceste premii, BERD subliniază nu doar aportul său continuu la susţinerea eficienţei energetice in Mol-
dova, dar și la sprijinul acordat sectorului bancar al ţării. Angajamentul instituţiilor financiare participante și 
interacţiunea lor strânsă cu echipa de implementare MoSEFF este cheia succesului în implementarea acestui 
program”, a spus Henry Russell, Director pentru Balcanii de Vest, Croaţia, Moldova şi Republica Belarus, 
Instituţii financiare, BERD.
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  Perfecţionare continuă

Mai	mul\i	directori	de	filiale		
au	fost	instrui\i	]n	domeniul	
resurselor	umane

La mijlocul lunii martie, banca a încheiat șirul seminarelor „Managementul efi-
cient al resurselor umane: abilităţi de leadership”, organizat de specialiștii com-
paniei de traning și consultanţă – „AXA Management Consulting”. Directorii de 
filiale, care au participat la cele două ediţii ale seminarului, au beneficiat de 
diplome de Absolvire cu succes a programului de dezvoltare în domeniu. 

Ludmila Raţă,  
director Filiala nr. 32  

Chişinău:  

„A fost un seminar foarte util. 
Mi-am îmbogăţit cunoștinţele în 
ce privește relaţiile cu angajaţii. 
Deși știam și din practica mea 
profesională, acum m-am con-
vins încă odată că, pentru a avea 
un randament mai mare, angaja-
tul nu trebuie în niciun caz igno-
rat, nu trebuie umilit prin cuvi-
ne de genul „tu nu știi”, „tu nu 
poţi” sau „nu ai dreptate”. Rela-
ţia dintre șef și angajat trebuie 
să se bazeze pe reciprocivitate 
și încredere mutuală.  Or, odată 
ce a fost angajat,colaboratorul a 
primit votul meu de încredere, 
și succesul relaţiei noastre  ţine 
de responsabilitatea asumată de 
ambele părţi”.  
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Alexei Maliuta,  
director Filiala Anenii Noi: 

„Aceleași lucruri le-am însușit și la facultate, 
iar acum am avut o reînnoire a cunoștinţe-
lor, însoţită de prezentarea unor exemple 
concrete foarte concludente și de analiza 
detaliată a situaţiilor respective. A fost un 
seminar reușit, aș mai participa cu plăcere la 
asemenea programe. Partea interesantă mai 
este și faptul că seminarele au avut loc în-
tr-un anturaj și o ambianţă foarte plăcută: la 
prima etapă – la Complexul turistic Chateau 
Vartely din Orhei, iar acum - la Hotelul Jazz.  
Şi, evident, impresii frumoase mi-au rămas 
îm urma degustării de vinuri din colecţia 
Chateau Vartely”. 

Tatiana Aladova,  
director Filiala Comrat: 

„Mi se pare foarte utilă tehnica gestionării 
eficiente a resurselor umane pe care am în-
sușit-o  în cadrul programului, în special, în 
ce privește motivarea nematerială a perso-
nalului, pentru sporirea randamentului aces-
tuia. Pentru mine personal, aceste seminare 
au avut o utilitate specială – eu, fiind numi-
tă în noua funcţie relativ recent, am făcut 
cunoștinţă cu colegii din alte filiale, iar de 
atunci comunicăm intens, ne împărtășim ex-
perienţa. Mulţumesc organizatorilor pentru 
această oportunitate”.   

Veronia Proţuc, 
director Filiala Lipcani: 

„Deja am folosit experienţa acumulată în ca-
drul seminarului în activitatea mea la filială, 
în relaţiile mele cu personalul. Am înţeles că 
angajatul trebuie tratat de la egal la egal, cu 
respect și acurateţe. La început de cale tre-
buie să-i acorzi tot srpijinul necesar, mereu 
să fii prietenos cu el. Nu exclud că inclusiv  
graţie acestei experienţe noi, din noiembrie – 
de cînd au luat startul lecţiile – și pînă în pre-
zent nu am avut în colectiv niciun conflict”. 
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 MAIB prezintă...

Filiala	B=l\i	–	coorganizator		
tradi\ional	al	Expozi\iei		„Agroteh”	
[i	„Alimentar-Expo”	

Moldova Agroindbank a sprijinit desfășurarea celei de-a XVI-a ediţii a Expoziţiei-tîrg „Agroteh” și „Alimentar 
Expo” din or. Bălţi, a cărei coorganizator tradiţional este Filiala Bălţi a MAIB. 

Banca sprijină de mai mulţi ani acest eveniment important pentru sectorul agroindustrial, care întrunește 
numeroși  participanţi și oaspeţi nu doar din zona de nord a ţării, ci și din alte regiuni ale republicii.     

În cadrul expoziţiei, care s-a desfășurat la începutul lunii februarie în incinta Teatrului „Vasile Alexandri” din 
Bălţi, Moldova Agroindbank și-a prezentat întreaga gamă a serviciilor și produselor destinate clienţilor din 
segmentul agroindustrial. 

Evenimentul a inclus și o masă rotundă cu participarea organizatorilor – Camerei de Comerţ și Industrie, Fili-
ala Bălţi, și oaspeţilor expoziţiei. Aurel Zara, directorul Filialei Bălţi a băncii, a făcut o prezentare amplă a pro-
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duselor MAIB destinate sectorului agroindustrial, inclusiv credite în scopuri investiţionale și credite speciale 
acordate  din resurse RISP, FIDA, precum și în cadrul proiectelor PAC, Fondul „Provocările Mileniului” și „Filiera 
Vinului”. De asemenea, au fost prezentate creditele “Universal–Agro Plus” și „Multiopţional Agro” pentru 
producătorii agricoli care practică activitate în agricultură individual. În cadrul expoziţiei au fost prezentate și 
produsele specializate ale BC „Moldova Agroindbank” SA – creditele pentru procurarea și consolidarea tere-
nurilor.

Acordînd o atenţie deosebită tinerilor, în special celor din mediul rural, MAIB promovează consecvent pro-
duse de credit pentru această categorie de clienţi, inclusiv în cadrul Programelor PNAET și FIDA V,  precum și 
Proiectul social „Creditele Imobiliare AVANTI” care prevede condiţii avantajoase de creditare a construcţiei, 
procurării sau modernizării locuinţei pentru tineri.   

Aurel Zara a mai menţionat că odată cu începerea noului an agricol, Moldova Agroindbank propune condiţii 
mai avantajoase pentru acest sector, care vin să faciliteze accesul la finanţarea reprezentanţilor acestui seg-
ment și, implicit, să stimuleze dezvoltarea stabilă a afacerilor clienţilor. 

Astfel, clienţii MAIB persoane juridice pot beneficia de credie pînă la 50.000 lei fără gaj și de credite cu gaj în 
sumă de pînă la 80% din valoarea proiectului. Concomitent, MAIB a  majorat termenul creditelor acordate în 
funcţie de scopurile proiectelor. De exemplu, termenul creditelor acordate în scopul completării mijloacelor 
circulante a fost extins pînă la 36 de luni cu posibilitatea prelungirii ulterioare; termenul creditelor acordate 
pentru investiţii în agricultură – pînă la 8 ani de zile, cu posibilitatea rambursării creditului conform graficului 
individual, legat de comercializarea producţiei agricole. Totodată, banca a introdus în produsele destinate 
întreprinderilor mici și micro condiţii speciale de creditare a întreprinderilor nou create, pentru a le oferi tot 
sprijinul de care au nevoie clienţii băncii la etapa iniţială de dezvoltare a afacerilor.  

Clienţii Moldova Agroindbank din zona de nord a ţării sînt deserviţi de filialele Bălţi, Ocniţa, Briceni, Edi-
neţ, Rîșcani, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Soroca, Sîngerei, Glodeni. Fermierii și gospodăriile agrico-
le, întreprinzătorii și producătorii din industria alimentară, deserviţi de aceste filiale,  apreciază că Moldova  
Agroindbank acordă atenţie sporită proiectelor de susţinere a acestui segment de importanţă strategică pen-
tru ţară și în mod special - pentru zona de nord a Moldovei. În special, ei apreciază faptul că banca le oferă un 
spectru vast de produse și servicii care se disting prin accesibilitate, flexibilitate şi răspund nevoilor specia-
lizate ale clienţilor.  
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  Client-Bancă

Sfîrșitul anului 2011 și începutul anului 2012 a fost marcat de surprize extraordi-
nare pentru clienţii Moldova Agroindbank: 75 de beneficiari ai creditului „Mul-
tiopţional” au cîștigat premii în valoare egală cu rata dobînzii la credit pentru un 
an de zile. Extragerile premiilor au avut loc pe 29 decembrie 2011 și 26 ianu-
arie 2012, în cadrul primelor două etape ale Campaniei Promoţionale „Credit 
Multiopţional de la Moldova Agroindbank – un an fără dobîndă”. Acţiunea face 
parte din suita evenimentelor de fidelizare a clienţilor și a fost lansată în semn 
de recunoștinţă pentru încrederea lor faţă de bancă.

Deși iniţial era prevăzută pentru perioada 1 decembrie 2011 - 1 martie 2012, pro-
moţia „Credit Multiopţional de la Moldova Agroindbank – un an fără dobîndă” a 
fost extinsă pînă pe 31 martie. Asta pentru că a avut o popularitate mare printre 
clienţi, dar și pentru caracterul său novator și condiţiile avantajoase de creditare. 
Contractînd în perioada promoţiei un credit „Multiopţional” de la Moldova Agro-
indbank, clientul  obţinea  nu doar șansa de a cîștiga premiul în mărimea dobînzii 
pentru un an de zile, ci și beneficia de o rată mai mică a dobînzii. 

În acţiune au fost atrase toate filialele băncii, iar cei mai mulţi cîștigători au fost 
la Filiala Florești (6), Filiala Rîșcani (5), Filialele Şoldănești, Ciadîr Lunga, Bălţi, 
Fălești, Hîncești, DOCCB (3). MAIB le adresează tuturor cîștigătorilor sincere feli-
citări și îndeamnă clienţii să se grăbească și să profite, pînă la finalul promoţiei, 
de această ocazie unică oferită de Moldova Agroindbank.  Este în spiritul băncii 
să împărtășească forţa acumulată cu partenerii săi, oferindu-le sprijin în prospe-
rarea afacerilor și creșterea bunăstării familiilor. 

Cristina Rusu, asistentă 
medicală în  Secţia Ma-
ternitate, or. Şoldăneşti

Valetnita Slepţova, profeasoară de biologie şi chi-
mie la Şcoala-Internat din or. Ciadîr Lunga.

Denis Zosim, reglor 
al utilajului electro-
nic la „Cristal Impex” 
SRL,raionul Floreşti

Nina Ţurcanu, educatoare, raionul Sîngerei

„Credit	Multiop\ional	–	un	an	f=r=	dob]nd=”,		
o	promo\ie	de	succes
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  Să ne cunoaştem istoria

Eugeniu	Cotelnicov,		
bancher-nonagenar			

Directorul Filialei Fălești, Tamara Dorogoi, a fost printre oaspeţi la jubileul de 90 de ani al lui Eugeniu Cotel-
nicov, veteran al sistemului bancar moldovenesc, care și-a dedicat 45 de ani din viaţă activităţii la Filiala din 
Fălești a Băncii de Stat din URSS. În 1987, Eugeniu Cotelnicov a plecat la pensie, însă chiar și acum, după 25 
ani de odihnă binemeritată fostul bancher rămîne solicitat de colegi și prieteni.

Tamara Dorogoi, Directorul Filialei Fălești Moldova Agroindbank: Domnul Cotelnicov a fost pentru mine un 
mentor care m-a îndrumat pe tărîmul bancar. Venind la Filiala Făleşti a Băncii de Stat a URSS în 1980, am 
învăţat multe lucruri utile de la Dumnealui, el fiind pe atunci director.  Aceste experienţe  pînă în prezent mă 
ajută în diferite situaţii dificile din activitatea mea zi de zi la bancă.    

Pe lîngă mulţimea de alte cadouri, nonagenarul a primit un dar deosebit de preţios – o Culegere despre par-
ticipanţii la bătălia de la Stalingrad, în care este inclus și eroul nostru, fiind participant al acestor evenimente 
din cadrul Celui de-al doilea război mondial.

Ne alăturăm tuturor felicitărilor pe care le-a primit de ziua sa de naștere, pe 29 ianuarie, Eugeniu Cotelnicov, 
urîndu-i ani mulţi și sănătate, alături de familie și prieteni. 
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  Echipă

O	via\=	]n	slujba	b=ncii

Unul din principiile care asigură succesul Moldova Agroindbank este continuitatea în activitate, inclusiv conti-
nuitatea cadrelor – crearea bazei profesionale pentru viitor din potenţialul de astăzi al băncii prin transmite-
rea experienţei și tradiţiilor de la specialiștii mai experimentaţi către cei tineri. 

Maria Palancean și Valentina Capsamun sînt, în sistemul bancar, două cazuri de consecvenţă rară. Fiind de 
zeci de ani în sistem, și-au dedicat o bună parte din viaţă activităţii în cadrul Moldova Agroindbank. Maria 
Palancean activează în sectorul bancar din 1974, Valentina Capsamun – din 1980, iar la MAIB ambele au fost 
angajate chiar din momentul înfiinţării băncii – din mai 1991. În toată perioada ce a urmat, Maria Palancean 
a muncit la Filiala Vulcănești, iar Valentina Capsamun constant a activat în cadrul Filialei Basarabeasca, împăr-
tășind de-a lungul anilor toată iscusinţa, experienţa și cunoștinţele cu membrii colectivelor din care au făcut 
parte. 

Avînd o vechime în muncă de învidiat și o contribuţie simţitoare la dezvoltarea filialelor, în fruntea cărora au 
stat, aceste două doamne au plecat la odihnă binemeritată, însă rămîn mobilizate pentru a veni în ajutorul 
colegilor ori de cîte ori aceștia vor avea nevoie. Întrebată ce le-ar dori colegilor de la Filiala Vulcănești pentru 
a asigura buna funcţionare a acesteia în continuare, Maria Palancean ne-a răspuns că principiile de bază sînt 
onestitatea și corectitudinea în activitate, exercitarea cu responsabilitate a funcţiilor de serviciu. „Le doresc 
colegilor succes, baftă, prosperare şi clienţi buni”, a mai spus Maria Palancean.        

Banca	le	mul\ume[te	pentru	munca	depus=	]n	cadrul	Moldova	Agroindbank		

[i	le	ureaz=	bun=stare	]n	familii,	mult=	s=n=tate	[i	bucurii.		

Maria  
Palancean

Valentina  
Capsamun
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Centrala Băncii Filiala Bălţi Filiala Buiucani

Filiala Cahul Filiala Cantemir Filiala “M. Eminescu“

Filiala Comrat Filiala Floreşti Filiala Hînceşti

Păstrînd tradiţiile băncii, adunate cu multă grijă în cei peste 20 de ani de activitate, în ziua de 1 mar-
tie toate filialele Moldova Agroindbank concomitent au desfășurat acţiunea de omagiere a vizitato-
rilor, dăruindu-le cîte un mărţișor – simbol al noilor speranţe, dragostei și Puterii pentru mai multe 
realizări!
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  Sărbătorim împreună

M=r\i[or-2012
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Filiala nr. 17, Chişinău Filiala nr. 31, Chişinău Filiala nr. 4, Chişinău

Filiala nr. 22, Chişinău Filiala Orhei Filiala Rezina

Filiala Soroca Filiala Ungheni Filiala Ştefan Vodă

Filiala Leova Filiala FăleştiFiliala Sîngerei

Este remarcabil faptul că în acest an toate filialele băncii au manifestat un interes deosebit, responsabilitate 
sporită și ingeniozitate în organizarea acţiunii de felicitare a clienţilor cu ocazia Zilei Mărţișorului. Departa-
mentul Strategie și Marketing în activitate retail le mulţumește conducătorilor tuturor filialelor pentru că au 
răspuns cu promptitudine la invitaţia de a organiza această sărbătoare comună cu clienţii.
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Filiala Edineţ Filiala Căuşeni

Filiala nr. 1, Chişinău

Filiala nr. 32, Chişinău

Un	cadou	de	prim=var=	extraordinar	de	la	Moldova	
Agroindbank	–	concertul	lui	{tefan	B=nic=	jr.

Interpretul, îndrăgit de publicul din România 
şi Moldova, dar şi din alte ţări, Ştefan Bănică 
jr. a evoluat, pe 11 martie, pe scena Palatului 
Naţional din Chişinău cu un singur concert 
care a încununat Festivalul Internaţional de 
Muzică „Mărţişor-2012”. Întreaga evoluare a 
fost dedicată tuturor femeilor din Moldova, 
concertul fiind întitulat „Te iubesc, Femeie!”. Ve-
nirea artistului la Chişinău a fost posibilă graţie 
contribuţiei partenerului concertului - Mol-
dova Agroindbank, care prin acest gest a dorit 
să aducă, odată cu venirea primăverii, un plus 
de bucurie, frumuseţe, dragoste şi voie bună 
în societatea noastră. MAIB sprijină tradiţional 
desfăşurarea Festivalului „Mărţişor”, iar în 
cadrul ediţiei din anul curent banca a susţinut 
acest proiect deosebit, conştientizînd cît de 
aşteptat este de publicul din Republica Moldova 
Ştefan Bănică Junior – una dintre cele mai popu-
lare vedete din ţara vecină, care a reuşit, prin 
muzica sa, să copleşească mii de fani.   ”Întot-
deauna am să recunosc: publicul nu că îmi dă 
energia de care am nevoie, ci îmi dă însutit mai 
multă energie decît am nevoie”, afirmă Ştefan 
Bănică jr., pe bloggul său.  Moldova Agroind-
bank şi comunitatea, în care activează banca, la 
fel se sprijină reciproc, împărtăşindu-şi Puterea 
pentru a se dezvolta şi a prospera.

Întregul reportaj foto, precum și comentariile clienţilor  
despre „Mărţișorul” organizat de către filialele MAIB, pot fi urmărite 

pe site-ul băncii http://www.maib.md/ro/news/37921/.
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 Aşa e mama şi a fost bunica
Aşa suntem femei lângă femei
Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica
Doar nişte “ele” ce slujesc pe “ei”.

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme
Ei încurcând ce ele limpezesc
Ei numai tălpi şi ele numai palme
Acesta e destinul femeiesc.

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume?
Nimic măreţ, nimic impunător.
Schimbându-şi după ei şi drum şi nume
Pun lucrurile iar la locul lor.

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă
Şi pentru care plată nici nu cer
De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă
Ar fi ajuns şi dincolo de cer.

C]ntec Femeiesc  
      Adrian Păunescu

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede
Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot
Şi de aceea nimeni nu le crede
Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot.

Aşa e mama şi a fost bunica
Şi ca ele mâine eu voi fi.
Ce facem noi, femeile? Nimica,
Decât curat şi uneori copii.

Suntem veriga firului de aţă
În fiecare lanţ făcut din doi
Ce greu cu noi femeile în viaţă
Dar e şi imposibil fără noi…
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  Sărbătorim împreună 

Ziua	Femeii,	la	{tefan	Vod=

Filiala Ştefan Vodă a BC „Moldova Agroindbank” SA 
a participat la organizarea tradiţionalei ceremonii 
de omagiere a femeilor din raionul Ştefan Vodă, cu  
ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. Acţiunea a întru-
nit cca 250 de doamne, delegate de diferite colective 
de muncă din raion, inclusiv de filiala MAIB, precum 
și mame cu mulţi copii, femei din familii dezavan-
tajate. Filiala a fost reprezentată de Maria Masik, 
contabil șef; Sofia Pădureţ, șef casă; Alexandra Ciu-
macenco, specialist credite; Uliana Lebedev, conta-
bil-șef adjunct. 

Directorul filialei, Chiril Nașco, și-a exprimat satisfacţia în legătură cu faptul că banca contribuie tradiţional 
la desfășurarea acestei manifestări așteptate de femeile din raionul Ştefan Vodă, contribuţia băncii fiind un 
aport oportun pentru Consiliul raional care este organizatorul principal al sărbătorii. Participantele la eveni-
ment  au avut parte de un program cultural artistic reprezentativ, de cadouri și buchete de flori de primăvară, 
iar punctul culminant al evenimentului l-a constituit evoluarea irepetabilei Olga Ciolacu.  
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  Sponsorizări

Burse	de	Merit,	a	XVI-ea		Aniversare

La finele anului 2011 încă 50 de studenţi au intrat în 
posesia Burselor de Merit 2011, oferite în cadrul celei 
de-a 16-a ediţii a Programului “Bursei de Merit”, des-
fășurat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica 
Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroind-
bank SA și al Companiei Orange Moldova.

Cei mai buni studenţi şi masteranzi din ţară au benefi-
ciat de 50 de burse anuale în valoare de a cîte 12000 
lei. În total, pe parcursul celor șaisprezece ediţii anuale 
1080 de studenţi au beneficiat de Burse de Merit, iar 
Ceremonia Festivă de decernare a burselor a devenit 
un eveniment remarcabil în viaţa universitară din Mol-
dova. MAIB a fost prima companie privată care a ade-
rat la Program, fiind cel mai fidel partener al acestui 
prestigios concurs.  

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, care a 
fost prezent la eveniment, a adresat mulţumiri studen-
ţilor pentru eforturile depuse în învăţătură, profesori-
lor - pentru munca asiduă și dedicaţia personală, iar 
iniţiatorilor și sponsorilor – pentru susţinerea plenară 
a Programului „Burse de Merit”. „Vă mulţumesc pen-
tru organzarea acestui eveniment necesar. Sub aspect 
moral,  asemenea acţiuni reprezintă pentru companii o 
obligaţinue, dar și o onoare, pentru că în așa mod con-
tribuţi la dezvoltarea ţării”, a declarat Prim-ministrul.   

Vicepreședintele Comitetului de Conducere BC „Mol-
dova Agroindbank” SA, Marcel Teleucă, a subliniat, în 
cadrul ceremoniei de înmînare, importanţa acestui pro-
iect, menit să încurajeze și să promoveze tinerii dotaţi. 
„Acest program este rodul muncii noastre comune – a 
băncii, a  partenerilor noștri, profesorilor și studenţilor. 
Vă felicit și vă îndemn să fiţi perseverenţi, să vă stabiliţi 
noi obiective și noi direcţii de dezvoltare. Provocaţi-vă 
pe Dumneavoastră  înșivă, și nu cedaţi niciodată, pen-
tru că nu există obstacole în faţa unei persoane profesi-
oniste, instruite și, deci, puternice. Puterea stă în noi!”, 
a spus Marcel Teleucă.   

În semn de recunoștinţă pentru sprijinul constant acor-
dat Programului „Burse de Merit”, BC „Moldova Agro-
indbank” SA s-a învrednicit de Diploma de onoare, care 
a fost înmînată de către Angela Mușet, directorul Cen-
trului de Informaţii Universitare. 
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Caravana	de	Cr=ciun	la	{coala-Internat	din	F=le[ti

Şcoala-Internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinţilor, patronată de peste 10 ani de 
MAIB, a fost primul obiectiv vizitat în cadrul sărbătorilor de iarnă de către Caravana de Crăciun, susţinută de 
bancă.  Banca a fost reprezentată de directorul Filialei Fălești, Tamara Dorogoi, care le-a transmis elevilor, 
în numele conducerii și întregei echipe „Moldova Agroindbank”, felicitări cu prilejul sărbătorilor de iarnă și 
o vacanţă minunată pe care mulţi din ei au petrecut-o în sînul familiilor biologice.  

„Nu poţi rămîne indiferent faţă de soarta acestor copii inocenţi, de situaţia dificilă în care se află în virtutea 
anumitor împrejurări. Dar cel mai mult m-a impresionat dorinţă puternică de a reuși în viaţă. Le-am dorit să 
fie fericiţi și sănătoși și le-am mulţumit pentru vizita pe care au făcut-o în vara anului trecut la bancă pentru a 
felicita conducerea MAIB cu ocazia jubileului băncii”, a menţionat Tamara Dorogoi.  

Mo[	Cr=ciun	a	primit	aproape	6	000	de	scrisori		
adresate	de	copii	

Aproape 6 000 de scrisori au fost expediate de către copii din 
toată Moldova la adresa lui Moș Crăciun, în cadrul unei acţiuni 
realizate de către Academia lui Moș Crăciun cu sprijinul financiar 
al BC „Moldova Agroindbank” SA. Drept răspuns ei au primit fe-
licitări semnate de către Moș Crăciun, iar copiii cu nevoi speciale 
au primit și cadouri speciale. Acţiunea „Poșta lui Moș Crăciun” 
se desfășoară cu srpijinul BC “Moldova Agroindbank” SA și a ÎS 
„Poșta Moldovei” din 2003, iar ediţia 2011-2012 a campaniei a 
luat amploare deosebită, avînd ca parteneri autorităţile publice 
locale, dar și Guvernul Republicii Moldova.  La evenimentul de 
lansare a acţiunii au fost prezenţi și copii ai angajaţilor MAIB, 
care au savurat din programul artistic variat al manifestării, din 
cadourile oferite de Moș Crăciun și  dulciuri din partea organi-
zatorilor.  
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Revelion-2012	
la	Centrala	Moldova	Agroindbank

  Eveniment foto
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Credit	Imobiliar	AVANTI:	
Tinerii	au	prioritate
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Puterea unei familii vine din dragoste, iar pentru a fi cu adevărat fericită ea are nevoie de confort, liniște și siguranţă, 
deci – de propria casă. Căminul unei familii este o ancoră – simbol al stabilităţii, fidelităţii și speranţei. Pentru a transpune 
în viaţă această speranţă, familiile tinere au nevoie de sprijin, care le este oferit de Moldova Agroindbank. Conștientizînd 
necesităţile și dificultăţile cu care se confruntă tinerii, mai ales familiile tinere la început de cale, în premieră pentru piaţa 
bancară din Moldova MAIB a lansat un proiect social destinat persoanelor tinere care au nevoie de prima locuinţă.

Banca le oferă această posibilitate prin intermediul unui produs special – „Creditul Imobiliar AVANTI”, care este 
acordat în scopul procurării, construcţiei sau extinderii locuinţei, în condiţii mai avantajoase faţă de celelalte credite mo-
biliare. Prin privilegiile și condiţiile speciale oferite tinerilor la creditare, MAIB îi încurajează să beneficieze de posibilita-
tea reală de a-și realiza speranţa pentru propria locuinţă și le susţine avîntul către o viaţă împlinită, alături de cei dragi.

Creditul AVANTI se acordă persoanelor cu vîrsta cuprinsă între 21 şi 35 de ani, indiferent de faptul dacă acestea acti-
vează pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, precum și beneficiarilor de remitenţe.

Valoarea creditului constituie pînă la 800 mii de lei. Suma creditului poate fi maximum de 80% din costul bunului fi-
nanţat sau pînă la 100% în cazul asigurării creditului cu ipoteca bunului procurat și/sau a unui imobil gajat de o persoană 
terţă în favoarea beneficiarului.

Creditele Imobiliare AVANTI se acordă pe un termen de pînă la 30 de ani, fără perceperea taxei administrative. 
Banca a stabilit pentru aceste credite o rată specială a dobînzii, care este mai mică decît cele aplicate la alte credite imobi-
liare.

Astfel, rata dobînzii la Creditele AVANTI constituie 10%  anual pentru primii 5 ani de viaţă a creditului.

Pentru că este un proiect social, acesta stabilește cerinţe speciale faţă de beneficiari – creditele vor fi acordate tinerilor 
în cazul în care venitul brut pe familie nu depăşeşte 15.000 lei.

Creditele pot fi contractate la orice filială Moldova Agroindbank în toată ţara. Tot aici tinerii pot obţine informaţia necesară 
privind modul de perfectare a Creditului Imobiliar AVANTI, precum și condiţiile de acceptare în calitate de participant al 
proiectului social. În acest scop specialiștilor din cadrul filialelor le este pusă la dispoziţia descrierea detaliată a produsului 
pentru a fi “înarmaţi” cu cea mai amplă informaţie privind acest produs inedit de la Moldova Agroindbank, atunci cînd vor 
dialoga cu clienţii. De asemenea, informaţie utilă poate fi găsită pe site-ul corporativ al băncii www.maib.md.

Credit	Imobiliar	AVANTI:	
Tinerii	au	prioritate

tel.: (022) 85 65 65
w w w. m a i b . m d
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