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şcoala excelenţei bancare

Se află la conducerea „Moldova Agroindbank” pe durata a 15 ani din cei 20 de la fondarea
băncii, perioadă în care şi-a manifestat pe deplin calităţile de bancher înnăscut, organizator şi
conducător excelent, cu spirit de lider.

A

nul 2011 a fost pentru Natalia Vrabie şi pentru instituţia pe care o conduce un an remarcabil sub mai
multe aspecte. Odată cu aniversarea a 20-a a independenţei statului moldovenesc, „Moldova Agroindbank” şi-a sărbătorit şi ea 20 de ani de activitate.
Nu este o simplă coincidenţă. Banca s-a dezvoltat şi s-a consolidat împreună cu statul Republica Moldova, devenind nu doar un actor impunător
pe piaţa bancară, ci şi un atribut indispensabil al
contemporaneităţii moldoveneşti. Banca şi-a adus
contribuţia simţitor la consolidarea şi dezvoltarea
societăţii în ansamblu, la aprofundarea relaţiilor cu
partenerii financiari externi, implicit – la promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional. „Moldova Agroindbank” pe bună dreptate
este apreciată astăzi ca un pilon al sistemului bancar din Republica Moldova.

Î

n anul curent, banca s-a învrednicit de noi
aprecieri la nivel naţional şi internaţional pentru reuşitele ei în activitatea financiar-bancară. Influenta revistă financiară internaţională „EUROMONEY” a apreciat MAIB drept cea mai bună
bancă din Moldova în 2011 (The Best Bank in Moldova 2011), iar revista „Global Finance” a desemnat-o în calitate de cea mai bună bancă pe piaţa de
schimb valutar (Best Foreign Exchange Providers). Aceste aprecieri vin să completeze
şirul bogat de „trofee” acumulate de MAIB
în activitatea sa, inclusiv Premiul Mare
„Mercuriul de Aur” al Concursului Naţional „Marca Comercială a Anului”, aprecieri făcute de Finance Central Europe, World Finance, Банкиръ etc. Singura bancă din
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ţară, „Moldova Agroindbank” a fost recunoscută
de către revista britanică „Finance Central Europe” ca cea mai bună bancă din Moldova a deceniului 2000-2010.
Din cei 20 de ani de activitate, timp de 15 ani „Moldova Agroindbank” este condusă de Natalia Vrabie. Fiind un bancher înnăscut, organizator şi conducător excelent, cu spirit de lider, Natalia Vrabie a
reuşit în această perioadă să creeze o echipă unită,
în care fiecare membru îşi depune eforturile, cunoştinţele şi abilităţile pentru prosperitatea afacerii, toate acestea soldându-se cu succese remarcabile ale liderului pieţei bancare autohtone.
Preşedintele băncii îşi depune nu doar toate cunoştinţele şi experienţa, ci şi sufletul în afacerea numită „Moldova Agroindbank”, iar membrii colectivului zilnic au prilejul să profite de această şcoală de
excelenţă a Nataliei Vrabie. „Femeia, la fel ca şi lumea, e o şcoală”, a spus Mihai Eminescu, cuvinte
valabile şi în cazul Nataliei Vrabie.
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ger superior al BC „Moldova Agroindbank” S.A.,
mereu a dat dovadă de o administrare competentă, profesionistă şi responsabilă, inclusiv în situaţii dificile, Adunarea Generală a băncii a reales-o,
în octombrie 2011, în funcţia de preşedinte al Co-

mitetului de Conducere al băncii. Acest eveniment
a fost apreciat de Natalia Vrabie drept un nou vot
de încredere din partea acţionarilor, pe care a promis, cu toată certitudinea, să-l îndreptăţească şi pe
viitor.
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