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Profesionalismul echipei MAIB
este înalt apreciat la nivel de stat
şi în cercurile profesionale
Mai mulţi angajaţi ai BC „Moldova
Agroindbank” SA au fost decoraţi,
prin decret al Preşedintelui Republicii
Moldova, cu înalte distincţii de stat.

Astfel, în conformitate cu decretul prezidenţial, Ordinul “Gloria Muncii” a fost conferit
Vicepreşedinţilor Comitetului de Conducere
al Băncii, Leonid Bejenari şi Marcel Teleucă,
precum şi directorului Filialei Glodeni, Tamara Jitariuc. De medaliile “Meritul Civic” s-au
învrednicit Stanislav Ene, şef al Departamentului Tehnologii Informaţionale, Galina Grecu,
şef al Departamentului Suport Produse Corporative şi Carolina Semeniuc, şef al Departamentului Contabilitate şi Finanţe, contabil-şef
al Băncii.
Prin acelaşi decret, şeful statului i-a conferit
distincţia supremă a ţării “Ordinul Republicii”
Preşedintelui Consiliului MAIB, Victor Miculeţ. Distincţiile au fost acordate pentru merite
în dezvoltarea sistemului bancar, contribuţie la
promovarea politicii monetar-creditare şi activitate organizatorică intensă.

Totodată, în contextul Sărbătorii Profesionale – Zilei Lucrătorului Bancar, un grup de angajaţi ai BC “Moldova Agroindbank” SA a fost
decorat cu distincţii ale Asociaţiei Băncilor din
Moldova. Astfel, pentru activitate prodigioasă în
sistemul bancar, merite şi succese deosebite în
muncă şi profesionalism, a fost decernată Diplomă de Onoare lui Vladimir Bîrsan, şef-adjunct
al Departamentului Clienţi Corporativi; Andrian Munteanu, Director Filiala “Miron Costin”;
Nataliei Salcuţan, şef-adjunct al Direcţiei Operaţiuni cu Clienţii la Centrala Băncii şi Olgăi
Gurgheş, contabil-şef, Direcţia Circulaţie Monetară, Departamentul Tezaur. Distincţia supremă
a ABM – Medalia Onorifică „Meritul Bancar”
– a fost conferită Galinei Vasiliţa, şef al Departamentului Marketing în semn de apreciere a
meritelor deosebite în dezvoltarea şi promovarea
sistemului bancar din Republica Moldova.
Distincţiile din partea ABM au fost înmânate
de către Preşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA, Serghei
Cebotari, care a remarcat că lista colegilor din
cadrul băncii, ce merită a fi distinşi este una

mult mai mare, or, toţi angajaţii băncii sunt oameni oneşti şi profesionişti. “Felicit pe cei ce au
avut onoarea să fie decoraţi cu înalte distincţii
de stat sau cu cele ale asociaţiei profesionale şi
le mulţumesc pentru contribuţia adusă la dezvoltarea băncii. Le doresc speranţă şi încredere în instituţia noastră, fidelitate continuă,
astfel încât Moldova Agroindbank să fie şi în
continuare cea mai puternică bancă din ţară!”,
a declarat Serghei Cebotari.

BC “Moldova Agroindbank” SA este bancă-lider pe piaţa din Republica Moldova şi cea
mai performantă instituţie financiar-bancară a
anului 2016, potrivit publicaţiei internaţionale “Global Finance”. În anul curent, MAIB îşi
marchează cea de-a 25-a aniversare, venind la
această etapă cu indici superiori de dezvoltare
şi fiind unul dintre cei mai mari angajatori din
Republica Moldova cu un număr de angajaţi de
peste 2000 de persoane.

