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 Aprecieri

Serghei Cebotari, “Omul anului 2016”  
la categoria management

Cele mai marcante 100 de personalităţi din 
societatea moldovenească din domeniile 
business, cultură, management, mass-
media, showbiz, societate și sport au fost 
premiate în cadrul Galei “Omul anului 
2016”, organizate de revista VIP Magazin 
cu susţinerea partenerului general al 
proiectului BC “Moldova Agroindbank” S.A.

“Omul anului 2016” la categoria 
management a fost desemnat Serghei 
Cebotari, Președintele Comitetului de 
Conducere al MAIB. În cadrul festivităţii, 
Serghei Cebotari a menţionat că MAIB 
susţine mai multe ediţii a Proiectului 
“Omul anului”, fiind onorat să promoveze 
profesioniștii, care contribuie semnificativ 
la dezvoltarea domeniilor pe care le 
reprezintă.

“Suntem onoraţi să susţinem proiectul 
“Omul anului”, deoarece  MAIB este 
instituţia care pune oamenii în valoare. 
Banca noastră investește în capitalul uman 
chiar de pe băncile școlii și a universităţii 
prin intermediul numeroaselor proiecte 
educaţionale. De asemenea, pentru noi 
este o plăcere să-i întâlnim aici pe clienţii 
noștri, care au crescut alături de Moldova 
Agroindbank. Ne bucurăm pentru succesul 
lor și îi admirăm pe toţi cei care construiesc 
societatea noastră prin efort și curaj”, a spus 
Președintele Comitetului de Conducere al 
MAIB.

Premiile au fost înmânate de personalităţi 
remarcabile, precum  ex-președintele 
Republicii Moldova, Petru Lucinschi, 
compozitorul Eugen Doga, directorul 
postului de radio “Europa Liberă”, Vasile 

Botnaru și directorul Teatrului Naţional 
“Satiricus”, Sandu Grecu. Premiile ”Omul 
Anului 2016” la categoria Business au fost 
înmânate de Președintele Comitetului de 
Conducere al MAIB, Serghei Cebotari.

Gala premiilor “Omul anului 2016” a reunit 
peste 300 de invitaţi, care au petrecut 
într-o atmosferă muzicală întreţinută de 
interpreţi și trupe muzicale apreciate. 

Concursul “Omul anului 2016” s-a 
desfășurat în baza unui voting on-line în 
proporţie de 40%, a inclus opinia unui 
consiliu profesionist de experţi în proporţie 
de 30% și părerea colegiului redacţional 
VIP Magazin în proporţie de 30%.
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Pentru al cincilea an consecutiv, BC ”Moldova 
Agroindbank” SA este declarată drept „Cea 
mai bună bancă comercială din Moldova”, 
ediţia anului 2017 a prestigioasei reviste 
internaţionale ”Global Banking & Finance 
Review”. Premiul este o recunoaștere a 
calităţii serviciilor și a prezenţei puternice a 
MAIB în Republica Moldova.

Printre criteriile care au stat la baza 
conferirii titlului de „Cea mai bună bancă 
comercială din Moldova” se numără indicii 
de performanţă, inclusiv activele, creditele 
și depozitele, reţeaua de distribuţie, 
diversitatea și accesibilitatea produselor și 
serviciilor. La majoritatea indicatorilor vizaţi 
MAIB deţine întâietatea absolută, având la 
finele anului 2016 active în valoare de 19,74 
mlrd. lei, credite de circa 10,7 mlrd. lei și 
depozite în sumă totală de 15,43 mlrd. lei.

Instituţia bancară câștigătoare a fost 
selectată de către echipa editorială a revistei 
”Global Banking & Finance Review” în comun 

Moldova Agroindbank, premiată de revista 
”Global Banking & Finance Review”

 Aprecieri

cu experţii internaţionali din domeniu, 
precum și în baza opiniei publicului cititor, 
fiind evaluată în baza serviciilor și soluţiilor 
inovative oferite pe piaţă.

Astfel, Moldova Agroindbank și-a adăugat 
încă o distincţie în palmaresul său, 
confirmând statutul de lider pe piaţa 
bancară. Totodată, este și o dovadă că 
banca rămâne un partener pe termen lung 
pentru clienţii săi și că are capacitatea de a 
le oferi competenţele profesionale care să le 
susţină planurile de dezvoltare.
Notă: ”Global Banking & Finance Review” este un 
portal financiar recunoscut la nivel internaţional, 
care oferă știri, analize, opinii, recenzii, interviuri 
din lumea financiar-bancară, din domeniile 
comerţului, managementului, tehnologiilor, 
investiţiilor, de brokeraj, de schimb valutar, fiscal 
și legislativ, etc.
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“Global Finance” a desemnat MAIB drept cea 
mai bună bancă din Moldova

BC “Moldova Agroindbank” SA a fost 
desemnată cea mai bună bancă din 
Republica Moldova, de către revista 
internaţională „Global Finance”. Printre 
criteriile care au stat la baza includerii 
MAIB și a altor instituţii financiare în cadrul 
„Topul celor mai bune bănci de pe pieţele 
emergente din Europa Centrală și de Est” 
(The World’s Best Emerging Markets Banks 
in Central & Eastern Europe 2017) se numără 
creșterea activelor, profitabilitate, relaţii 
strategice și produse inovative.

Cele mai bune bănci au fost stabilite de 
către editorii „Global Finance”, împreună 
cu analiștii din industrie, directorii și 
consultanţii bancari de talie mondială. De 
asemenea, s-a ţinut cont de rezultatele unui 
sondaj efectuat de redacţie printre abonaţii 
săi, astfel fiind asigurat un nivel înalt al 
exactităţii și fiabilităţii clasamentului.

“Faptul că mai mulţi ani la rând Moldova 
Agroindbank a fost desemnată drept cea mai 
bună bancă din Republica Moldova este o 
recunoaștere internaţională a calităţii băncii 
și a rezultatelor noastre. Această distincţie 
atestă performanţele noastre remarcabile, 
MAIB fiind unul din cei mai mari finanţatori 

ai economiei moldovenești”, a precizat 
președintele Comitetului de Conducere, 
Serghei Cebotari.

În actuala ediţie a Topului celor mai bune 
bănci în Europa Centrală și de Est au fost 
incluse instituţiile financiare din 22 de state. 
În clasament sunt prezente băncile din așa 
ţări, precum Croaţia, Polonia, România, 
Rusia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, etc.

Notă: “Global Finance” este o revistă 
internaţională de profil care anual desemnează 
cele mai bune instituţii financiare din întreaga 
lume. Premierea de către Global Finance a 
devenit un semn al confirmării standardelor 
superioare promovate de instituţiile 
nominalizate și o importantă sursă de informare 
asupra evoluţiilor instituţiilor financiare și 
bancare din circa 200 de ţări ale lumii.



6 Publicație periodică nr. 1 (22) mai 2017

Moldova Agroindbank conduce în topul  
celor mai eficiente bănci din Moldova

BC “Moldova Agroindbank” SA este cea mai 
eficientă bancă din Republica Moldova, 
potrivit rezultatelor primului trimestru al 
anului 2017. Constatarea este făcută de 
Agenţia de Rating și Evaluare EVM Group 
(Estimator-VM). În acest fel, MAIB, din nou, 
și-a reconfirmat primul loc în topul celor mai 
eficiente bănci din ţara noastră, păstrându-și 
poziţia I, ocupată în clasamentul pentru anul 
trecut.

Potrivit ratingului, Moldova Agroindbank 
deţine întâietatea și în sub-clasamentele 

după indicatorii “Venituri totale”, “Venit net” și 
profitabilitatea operaţională (ROS).

Clasamentul eficienței băncilor comerciale 
din Republica Moldova este elaborat în baza 
datelor financiare dezvăluite public pentru 
primul trimestrul 2017. Metodologia aplicată 
la elaborarea acestui top este fixată pe 5 
indicatori de eficiență (venituri totale, venit 
net, ROE, ROS și rotația activelor).
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Situaţia financiară în sectorul bancar  
pentru 4 luni, 2017

Primele patru luni ale anului curent au fost 
reușite pentru băncile comerciale din Re-
publica Moldova. Activele totale pe secto-
rul bancar, la 30 aprilie 2017, au constituit 
74,7 mlrd. lei, băncile fiind capitalizate și cu 
un nivel înalt de lichiditate. Din toate băn-
cile comerciale doar  BC “Moldova Agroind-
bank” S.A. a înregistrat verde pe linie, ma-
jorându-și cotele pe segmentele de bază: 
active, profit, credite și depozite.

Cea mai mare majorare a activelor, în primul 
trimestru al acestui an, a fost înregistrată de 
Moldova Agroindbank – 744 mil. lei. Majo-
rarea soldului s-a produs pe seama creșterii 
portofoliului de depozite cu 574 mil. lei, in-
clusiv cu 452 mil. lei depozitele persoanelor 
fizice.

La credite brute MAIB se plasează, la fel, pe 
prima poziţie, deţinând o cotă de 30.2% din 
piaţă.

Totodată, cel mai mare profit a fost obţinut 
de Moldova Agroindbank - 215.1 mil. lei.

 Evoluție
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BC ”Moldova Agroindbank” S.A. a 
demonstrat, în anul 2016, o dezvoltare 
dinamică a activităţii sale. A fost un an de 
succes cu rezultate remarcabile, fiind depuse 
eforturi mari în contextul diversificării 
produselor oferite, creșterii numărului de 
clienţi deserviţi și extinderii reţelei. Într-
un final, MAIB a reușit să-și întărească 
imunitatea faţă de provocările existente, să 
se adapteze la factorii și riscurile externe, 
consolidându-și poziţia în sectorul bancar. 

Sectorul bancar, care finanţează substanţial 
economia ţării, a trecut anul precedent 
printr-o amplă etapă de reformare, ce 
prevede asigurarea stabilităţii sistemului, 
eliminarea lacunelor depistate în cadrul 
analizei diagnostice în băncile sistemice, 
îmbunătăţirea modului de gestiune a 
acestora, precum și îmbunătăţirea legislaţiei 
prin consolidarea abilităţilor Băncii Naţionale 
a Moldovei. Potrivit BNM, eforturile nu au 
fost în vânt, deoarece activele totale ale 
băncilor comerciale au înregistrat la sfârșitul 
anului 2016 o creștere cu 6%, până la 73 
mlrd. lei, iar profitul s-a majorat cu 28,2%, 
fiind de cca 1,5 mlrd. lei. Poziţia de lider la 
toate capitolele de bază este menţinută 
de BC ”Moldova Agroindbank” SA, a cărui 
active au crescut până la 19,74 mlrd. de lei, 
iar profitul net s-a cifrat la 403,5 mil. lei.

Criza economică profundă și posibilităţile 
financiare limitate ale moldovenilor au 
redus, totuși, din activitatea de creditare 
a băncilor, inclusiv MAIB. Portofoliul de 
credite a băncii a avut un trend descendent, 
însă nesemnificativ comparativ cu 
celelalte instituţii financiare, ajungând la 
10,7 mlrd. lei.

În context, este important de menţionat 
calitatea portofoliului de credite al MAIB 
sau  creditele neperformante, care la 31 
decembrie trecut, au atins o pondere 
de 12,2%, fiind mai mică decât media 
înregistrată pe sistem de 16,3%. În valoare 
absolută suma creditelor neperformante 
a constituit 1,308 mlrd. lei. Majoritatea 
împrumuturilor sunt scadente, numite și 
sănătoase, deoarece se rambursează în 
termen. Pentru a face faţă posibilelor situaţii 
de nerambursare a creditelor, MAIB a creat 
„o pernă de siguranţă”, adică un fond de 
risc. Soldul reducerilor pentru pierderile la 
credite constituie 952,8 mil. lei sau 9,84% din 
soldul datoriei la credite (13,07% pe sistem).

Împrumuturile de consum ale populaţiei 
au atins un nou vârf, volumul total al 
portofoliului acestui tip de credite pe sistem 
fiind de 3,35 mlrd. lei, dintre care cca 1,5 
mlrd. lei (45%) a revenit MAIB. Creditele de 

Stabilitate financiară păstrată,  
în pofida constrângerilor excesive

 Evoluție
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consum au devenit practic principalul motor 
în accelerarea finanţării nevoilor populaţiei, 
totodată fiind și cele mai calitative active, cu 
un volum nesemnificativ de împrumuturi 
dubioase și compromise. 

Finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii 
este o prioritate pentru MAIB, oferta 
fiind mereu diversificată, de la fonduri 
internaţionale, care se pot accesa prin 
intermediul Directoratului Liniei de Credit 
până la credite destinate special acestor 
companii. În rezultat, soldul creditelor 
acordate pe segmentul IMM a ajuns pe 
sistem la 9,12 mlrd. lei, din care 1,89 mlrd. 
lei sau 21% au fost acordate de Moldova 
Agroindbank. Acest indicator este o reușită 
pentru MAIB, având în vedere că acum, 
la finele anului 2016, a fost asigurată 
întâietatea pe acest segment de clienţi. 

Creditele în monedă naţională și-au accelerat 
dinamica pozitivă, în condiţiile în care 
ratele dobânzilor la creditele noi acordate 
companiilor și populaţiei au scăzut odată 
cu programul de relaxare monetară derulat 
de BNM prin diminuarea ratei dobânzii de 
politică monetară până la minimul de 9%.  

În scădere au fost și ratele medii ale 
dobânzilor la depozitele atrase de bancă. 
Totuși, dobânzile la credite rămân a fi înalte 
atât pentru business, cât și pentru persoanele 
fizice. Iar pentru a face accesibile produsele 
sale, MAIB actualizează permanent politica 
preţurilor, fiind în trend cu piaţa.  

Moldova Agroindbank a avut o evoluţie 
impresionantă a portofoliului de depozite. 
Banca a reușit să atragă un volum 
semnificativ de clienţi și depozite noi. Astfel, 
soldul depozitelor s-a majorat cu 10% și a 
atins, la sfârșitul anului, suma de 15,43 mlrd. 
lei, cota băncii pe sistem fiind de 28,1%, adică 
una record pentru sectorul bancar naţional. 
Din volumul total al depozitelor, cele ale 
persoanelor fizice au constituit 11,41 mlrd. 
lei. Creșterea numărului de deponenţi și a 
depozitelor atrase se datorează îmbunătăţirii 
măsurilor de stabilizare pe piaţa bancară, 
dar, în primul rând, credibilităţii mari de care 
se bucură MAIB, în calitate de bancă sigură 
și puternică.

Peste 700 de mii de moldoveni sunt, 
în prezent, clienţi ai MAIB, iar această 
loialitate faţă de instituţie este răsplătită 
prin diversificarea produselor și serviciilor 
oferite. MAIB prezintă pieţei cea mai largă 
ofertă a cardurilor premium a trei sisteme 
internationale de plăţi: Mastercard, VISA și 
American Express, banca având exclusivitate 
pe piaţa naţională pentru emiterea cardurilor 

de debit și de credit American Express. La 
capitolul ”carduri active în circulaţie”, MAIB 
deţine o cotă de cca 31%.

MAIB a pus la dispoziţia clienţilor săi servicii 
actualizate de deservire bancară la distanţă, 
inclusiv posibilităţi de monitorizare și 
gestionare a mijloacelor plasate în conturile 
bancare prin intermediul Mobile-Banking. 
A fost lansat și un serviciu nou, care poate 
fi accesat în sistemul Internet Banking, 
care vine să faciliteze transferurile în valută 
străină pentru clienţii băncii. În special, 
s-a redus la minim termenul necesar de 
efectuare a tranzacţiei, iar tarifele pentru 
plăţile în valută străină online sunt mai mici 
comparativ cu cele aplicate la efectuarea 
transferului executat în filialele băncii 
sau cu utilizarea sistemelor de transferuri 
internaţionale.

În spatele unui brand puternic stă o strategie 
bine pusă la punct, un management activ 
și implicat, dar și o echipă de profesioniști. 
În prezent, în MAIB activează peste 2.100 
de angajaţi, iar vârsta medie a salariaţilor 
constituie 36,8 ani. Iar pentru a deservi 
calitativ și operativ clienţii, banca desfășoară 
un proces amplu de modernizare a reţelei 
de distribuţie, creând ambianţă și confort 
pentru angajaţii și clienţii băncii. Astfel, 15% 
din filialele băncii au fost deja renovate, iar 
în câţiva ani se va finaliza modernizarea 
întregii reţele.

Acesta nu este unicul obiectiv strategic 
al băncii. În următorii ani, Moldova 
Agroindbank planifică să se extindă pe alte 
pieţe. La fel, va fi continuat procesul amplu 
de transformare într-o bancă modernă, care 
va conduce la optimizarea, centralizarea 
și automatizarea proceselor de afaceri, 
sporirea eficienţei și calităţii deservirii 
clienţilor, prin oferirea unor servicii și 
produse noi. Orientarea spre clienţi și 
sporirera gradului de satisfacţie rămâne a 
fi, la fel, un obiectiv strategic pentru MAIB. 
În special, va fi valorificat potenţialul oferit 
de segmentul Retail, care este cel mai mare 
motor al creșterii pe piaţa bancară, și se va 
tinde spre majorarea cotei businessului 
Retail în total portofoliu al băncii.

Autorul articolului: 
Serghei Cebotari,

Preşedintele Comitetului de Conducere 
BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

 Evoluție
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Moldova Agroindbank ajută tinerii  
antreprenori în dezvoltarea propriei afaceri

  Parteneriat

Tinerii antreprenori pot obţine împrumuturi 
de până la 700 mii de lei în condiţii 
preferenţiale de la BC ”Moldova Agroindbank” 
SA! Banca oferă noi soluţii avantajoase de 
finanţare a investiţiilor în sectorul agricol și 
non-agricol prin intermediul Programului 
Rural de Rezilienţă Economico-climatică 
Incluzivă (IFAD-VI /Tinerii Antreprenori).                                                         

Creditul se acordă cu porţiune de grant în 
mărime de 40% din suma împrumutului, 
adică maximum 280 mii de lei.

Avantaj dublu pentru beneficiarii de 
credite care au participat anterior în cadrul 
programelor IFAD V, PNAET, PARE 1+1, 
PASET 1 și PASET 2 acum, acești clienţi 
sunt eligibili pentru finanţare repetată cu 
porţiune de grant, dacă solicită mijloace 
pentru extinderea afacerii de la producere la 
procesare\ sortare\ împachetare\ marketing.

O facilitate destul de importantă este faptul că 
în cazul resurselor RISP  și FIDA (refinanţare), 
dobânda pentru porţiunea de grant nu se 
aplică, iar în cadrul Programelor IFAD-V și 
IFAD-VI, banca nu o va aplica nici în cazul când 
porţiunea de grant devine rambursabilă.

Vor fi finanţate investiţiile ce ţin de 
dezvoltarea activităţilor rurale  și aferente 

agriculturii, cum ar fi  producerea, 
recoltarea, păstrarea fructelor, legumelor 
în teren protejat și câmp deschis, 
producerea produselor de origine animală, 
inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, 
a echipamentului și utilajelor pentru 
dezvoltarea fermei, sortarea, procesarea și 
ambalarea produselor agricole,  construcţia 
halelor de depozitare și păstrare la rece a 
produselor agricole, activităţi neagricole.

Alte beneficii sunt dedicate beneficiarilor 
Programelor IFAD V și IFAD VI, care au 
efectuat cheltuieli de promovare. Acestora 
le vor firambursate 50% din cheltuielile 
eligibile, dar nu mai mult de 50 mii lei. 
Granturile vor fi disponibile doar în anul 
2017, fără reluare ulterioară în IFAD VI.

Moldova Agroindbank este instituţia 
financiară participantă în programul 
PNAET, cu cel mai mare număr de proiecte 
finanţate – 877 de beneficiari, sau 52,3% din 
numărul total de sub –proiecte finanţate.  
De asemenea, MAIB acordă o atenţie 
sporită tinerilor antreprenori, susţinând 
diverse proiecte sociale pentru încurajarea 
participării acestora în proiecte de business.   
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Moldova Agroindbank continuă misiunea  
de susţinere a sectorului ÎMM

  Parteneriat

BC ”Moldova Agroindbank” SA continuă mi-
siunea de susţinere a sectorului Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii, prin intermediul pro-
gramelor de finanţare din resurse speciale 
externe.

Accesul la liniile de credit finanţate din îm-
prumuturi externe de stat prin intermediul 
Directoratului Liniei de Credit permite MAIB 
să acorde sprijinul necesar antreprenorilor 
pentru dezvoltarea sectorului privat în con-
diţii de creditare foarte avantajoase. Scopul 
de bază a fondurilor internaţionale este de a 
susţine sectorul privat și de a facilita accesul 
antreprenorilor la finanţarea atât de nece-
sară dezvoltării într-un mediu concurenţial 
ridicat.

În prezent, Moldova Agroindbank atrage 
noi resurse financiare pentru clienţi în ca-
drul programelor RISP I-II (Proiectul de In-
vestiţii și Servicii Rurale), KFW (Kreditanstalt 
fur Wiederaufbau), FIDA I-V (Programul de 
asistenţă financiară a afacerilor din dome-
niul agro-industrial), PAC I-II (Proiectul pen-
tru Ameliorarea Competitivităţii) și Filiera 
Vinului (Programul de Restructurare a Sec-
torului Vitivinicol).

Banca are acces atât la resurse din liniile 
directe de finanţare, cât și din resursele de 
refinanţare. Clienţii MAIB pot beneficia de 
mijloace financiare în dolari SUA și/sau Euro, 
iar în cadrul programului FIDA-VI, destinat 
inclusiv tinerilor antreprenori, resursele se 
acordă și în lei, cu o porţiune de grant în 
valoare de până la 40% din suma creditului.

Liniile de finanţare din resurse externe, atra-
se de MAIB, reprezintă o soluţie bună pen-

tru dezvoltarea afacerilor, deoarece credite-
le sunt oferite în condiţii avantajoase, cu o 
rată mai mică a dobânzii comparativ cu pia-
ţa. Totodată, termenele pentru care se acor-
dă creditele sunt mai mari, aplicându-se și 
o perioadă de graţie la achitarea creditelor. 
La fel, specialiștii MAIB acordă consiliere în 
identificarea celui mai potrivit program de 
finanţare pentru fiecare proiect eligibil.

Din resurse speciale sunt finanţate nu doar 
proiectele investiţionale, dar și capitalul cir-
culant pentru desfășurarea activităţilor ope-
raţionale.
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Anul acesta, clienți BC ”Moldova 
Agroindbank” S.A.  au participat la întâlnirile 
”față în față”, organizate în decurs de o lună 
de bancă. În perioada 6 martie - 4 aprilie 
2017, echipele de profesioniști ai MAIB 
au vizitat 34 de localități din Republica 
Moldova, cu excepţia municipiului Chișinău, 
în care banca își are amplasate filiale și 
agenții. 

Principalele obiective au fost de a consolida 
relaţia cu clienţii, instruirea lor cu privire la 
practicile bancare și informarea despre noile 
produse oferite. La discuţii au participat 
reprezentanţii businessului micro, mic și 
mijlociu, din diferite domenii de activitate. 
Totuși ţinând cont că întâlnirile au fost 
organizate în perioada sezonului agricol, iar 
Moldova Agroindbank creditează peste 30% 
din sectorul agroindustrial, reprezentanţii 
băncii au venit cu oferte actuale și 
avantajoase pentru agenţii economici, care 
activează în acest domeniu. 

Totodată, au fost prezentate proiectele 
de finanțare a capitalului circulant și a 
investițiilor atât din resurse financiare 
proprii, cât și din mijloace acordate din 

liniile internaţionale de creditare. O 
atenţie deosebită s-a acordat și produselor 
necreditare ale Moldova Agroindbank 
(proiecte salariale, carduri de debit, carduri 
de afaceri), fiind prezentate multiplele 
avantaje pentru salariaţi și angajatori. La fel, 
s-au propus oferte de creditare a persoanelor 
fizice, inclusiv a lucrătorilor migranți.

Participanţii la conferinţe au salutat iniţiativa 
băncii, remarcând că produsele oferite de 
MAIB reprezintă o susţinere benefică pentru 
ei, oferindu-le condiţii pentru dezvoltare. 
“Produsele oferite de Moldova Agroindbank 
ne vor aduce multiple beneficii. Vom avea 
la dispoziţie cele mai moderne și ample 
modalităţi de finanţare a afacerilor”, a 
menţionat unul din clienţii băncii, care a 
asistat la întrevederea din Criuleni.

Graţie comunicării active și instaurării unui 
parteneriat între agenţii economici prezenţi 
la întâlniri și reprezentanţii băncii, va deveni 
posibilă racordarea unor produse și servicii 
la sugestiile și necesităţile acestora.

“Reprezentanţii Moldova Agroindbank au 
profitat de aceste discuţii cu clienţii pentru 

Moldova Agroindbank, mai aproape de clienţi

 Client&Bancă
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 Client&Bancă

a-i asculta și a le identifica așteptările. 
Suntem mulţumiţi de rezultatele discuţiilor. 
Am primit un șir de propuneri ce vizează 
îmbunătăţirea serviciilor prestate de bancă, 
ajustarea comisioanelor, simplificarea 
procesului de creditare și altele. Vom 
examina iniţiativele lansate și vom depune 
tot efortul pentru a le implementa”, a 
declarat Serghei Cebotari, Președintele 
Comitetului de Conducere al Moldova 
Agroindbank.

La conferinţele tematice au participat 
1544 de agenţi economici, dintre care 

1289 clienţi fideli ai Moldova Agroindbank 
și 255 – clienți ai altor bănci. La capitolul 
rata de participare, filialele Glodeni și 
Călărași au înregistrat cel mai mare număr 
de participanţi - 99 și 88 de participanţi, 
respectiv, urmate de Briceni și Căușeni cu 
câte 68 de participanţi fiecare.

În anul curent, pentru prima dată, fiecare 
participant la eveniment a obţinut un 
Certificat cu oferta specială de reduceri la 
produsele și serviciile oferite de Moldova 
Agroindbank, valabil pentru valorificare în 
termen de 6 luni.
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Clientul Moldova Agroindbank va merge la 
cel mai mare festival de muzică electronică 
din România – „Untold Festival”! Evenimentul 
se va desfășura în perioada 3 – 6 august 2017 
la Cluj-Napoca. 

Astfel, în urma extragerii premiului mare, 
MasterCard a desemnat câștigătorul 
campaniei “Pregătește-te de vară împreună 
cu Mastercard”. Este vorba de Natalia Chitii 
din Chișinău, care este posesoarea unui card 
de la MAIB. Câștigătoarea a fost înscrisă la 
promoţie, după ce a procurat două bilete 
on-line de pe site-ul iticket.md, pe care le-a 
achitat cu cardul MasterCard emis de către 
MAIB. 

„Vreau să le mulţumesc organizatorilor 
pentru o promoţie simplă și un cadou atât de 
plăcut! Surpiza a fost de două ori mai mare, 
căci nu m-am așteptat să câștig. Sunt nespus 
de fericită că MasterCard-ul meu de la MAIB 
mi-a purtat noroc!”, a declarat Natalia. 

Biletele au fost înmânate câștigătoarei 
de către Victor Iuraș, vicepreședintele 
Comitetului de Conducere al BC “Moldova 
Agroindbank” SA: „Ne bucurăm mult să-l 
vedem pe clientul nostru câștigătorul 
promoţiei naţionale. Sunt sigur că premiul 
este binevenit, în contextul anotimpului 
frumos de afară. Vă doresc să vă bucuraţi din 
plin de acest festival de anvergură!”

Moldova Agroindbank mulţumește clienţilor 
pentru fidelitate și îi îndeamnă să profite în 
continuare de beneficiile și ofertele unice 
atașate la cardurile MasterCard de la MAIB.

Promoţia “Pregătește-te de vară împreună 
cu Mastercard” s-a desfășurat în perioada 
15 martie – 15 mai 2017. La campanie au 
participat persoanele care au procurat 
bilete la orice eveniment (concert, festival, 
spectacol, training, etc.) de pe site-ul www.
iticket.md și au achitat cu un card MasterCard.

Vacanţă, distracţie şi voie bună pentru  
clientul MAIB şi MasterCard

 Client&Bancă
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Numărul utilizatorilor serviciului Internet 
Banking de la MAIB și a tranzacţiilor 
efectuate prin acest sistem crește constant 
în ultimii ani, relevând un interes ascendent 
al clienţilor pentru serviciile la distanţă. 
Conform rezultatelor, în anul 2016, numărul 
total de abonaţi la sistemul Internet Banking 
al Moldova Agroindbank a crescut cu 16% 
faţă de anul precedent, iar cel al accesărilor 
de sistem - cu 40%. 

Pe parcursul anului trecut, prin intermediul 
Internet Banking au fost efectuate peste 764 
mii de tranzacţii financiare. Utilizatorii au 
folosit Internet Banking pentru transferuri 
din/în conturi curente în MDL sau valută 
străină, conturi de card și depozit, achitarea 
creditelor, mărfurilor și serviciilor către 
furnizori (inclusiv serviciile comunale), plăţi 
programate, consultarea stării conturilor, 
obţinerea extraselor din conturi și a cursului 
de schimb valutar ș.a., numărul acestora fiind 

în creștere faţă de anul precedent cu 66%. 
Accesările informative s-au  majorat cu 39%, 
iar pentru consultarea  cursului valutar - cu 
26%. Merită de remarcat că printre aceste 
operaţiuni crește popularitatea tranzacţiilor 
de schimb valutar (Forex). În 2016 acestea 
au atins o pondere de 9% în totalul de 
operaţiuni. 

Datele băncii din ultimii ani arată un interes 
sporit pentru serviciile la distanţă, sistemul 
Internet Banking fiind utilizat din ce în ce mai 
mult de clienţii MAIB de pe întreg teritoriul 
ţării. La fel ca și Internet Banking, foarte 
popular a devenit serviciul Mobile Banking. 
Prin intermediul acestuia, clienţii pot efectua 
același spectru de operaţiuni bancare ca și 
prin Internet Banking, doar că de pe telefonul 
mobil. Pentru a facilita accesul și utilizarea 
tuturor serviciilor la distanţă, MAIB le-a 
sistematizat și le-a încorporat în meniul MAIB 
ON-LINE, care poate fi accesat pe pagina de 
start a băncii www.maib.md.

MAIB este prima bancă din Moldova, care a 
implementat pe piaţa autohtonă serviciile 
bancare la distanţă pe platforma unică 
Bank Flex MultiChanel. Toate plăţile on-
line, efectuate prin intermediul sistemului 
Internet Banking sunt protejate de cele 
mai înalte standarde internaţionale de 
securitate precum ISO 27001:2013, care 
asigură funcţionalitatea și accesibilitatea 
permanentă a serviciului.

MAIB Internet Banking  
este cel mai solicitat serviciu la distanţă

 Client&Bancă
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BC „Moldova Agroindbank” SA în parteneriat 
cu Centrul de Informaţii Universitare (CIU) a 
oferit 30 de burse a câte 6 000 lei studenţilor 
din familiile social-vulnerabile, în cadrul 
programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, 
ediţia 2017. 

Beneficiari sunt studenţi din anul I și II de 
studiu, la secţia de zi, de la 8 instituţii de 
învăţământ superior din ţară. Aceștia au 
fost selectaţi de o Comisie independentă de 
experţi din totalul de 97 de aplicanţi. 

„Moldova Agroindbank participă în proiect 
de la lansarea acestuia în 2011, iar în ultimii 

3 ani este unica instituţie, care îl susţine 
financiar. În perioada respectivă am ajutat 
aproximativ 260 de studenţi din familiile 
social - dezavantajate, acordându-le suport 
financiar pentru acoperirea cheltuielilor de 
studii. Vom fi alături de ei și în continuare, 
deoarece vrem ca toţi tinerii, indiferent de 
situaţia lor socială să aibă șanse egale la 
studii de calitate și să obţină profesia pe care 
și-o doresc. Fiind o instituţie promotoare a 
excelenţei și performanţei, MAIB va depune 
tot efortul pentru a investi și mai departe 
în dezvoltarea durabilă a tinerei generaţii 
care în viitor va aduce beneficii comunităţii 
și ţării”, a spus președintele Comitetului de 
Conducere al MAIB, Serghei Cebotari. 

La rândul său, consilierul principal de stat 
al prim-ministrului, Viorelia Moldovan-
Bătrânac, a apreciat înalt contribuţia MAIB: 
“Aceste burse oferă oportunitatea tinerilor 
de a-și continua studiile dorite și de a 
face primul pas spre viitoarea lor meserie.  
Graţie programului, visurile lor pot deveni 
realitate. Acum succesul lor depinde doar 

Moldova Agroindbank  
investeşte în tânăra generaţie

 Implicare
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de puterea dorinţei, eforturile depuse, dar și 
de susţinerea celor din jur”.

Directorul Centrului de Informaţii 
Universitare, Angela Mușet, a menţionat 
că suportul financiar generos contribuie 
la reducerea inegalităţii accesului la studii, 
facilitează obţinerea unei profesii, dar și 
ajută la integrarea mai ușoară în societate a 
beneficiarilor.

„Prin intermediul acestui program, tinerii 
care dau dovadă de motivaţie și efort sunt 
ajutaţi să depășească dificultăţile vieţii și 
să obţină studii superioare. Ne bucurăm că 
susţinerea din partea partenerului nostru 
asigură continuitatea acestui proiect social 
de valoare, oferind tinerilor șansa la un viitor 
mai bun, prin facilitarea accesului la studii 
și acoperirea cheltuielilor curente.  Această 
bursă îi motivează să obţină noi performanţe 
atât academice, cât și extracurriculare, 
constituind o importantă investiţie în viaţa 
lor profesională, dar și în viitorul prosper 
al Republicii Moldova”, a declarat Angela 
Mușet. 

Totodată, rectorul Academiei de Studii 
Economice din Moldova, Grigore 
Belostecinic, a remarcat atitudinea loială a 
MAIB faţă de tineri, menţionând că „banca 
nu face doar business, ci și investește în 
economia ţării, prin oferirea suportului 
neceasar studenţilor, pentru ca ei să rămână 
și să activeze aici, acasă”. „Republica Moldova 
este o ţară de care poţi să-ţi legi viitorul, iar 
Moldova Agroindbank înţelege acest fapt. 
Acordând bursele respective, banca oferă 

tinerilor șansa de a-și construi viitorul în 
ţară”, a concluzionat Grigore Belostecinic.

30 de burse a câte 6000 lei au fost acordate 
de Moldova Agroindbank. Alte  2 burse au 
fost oferite suplimentar de o absolventă 
a ediţiilor precedente, care a dorit să-și 
păstreze anonimatul. În acest fel, fosta 
beneficiară a programului și-a exprimat 
recunoștinţa pentru ajutorul acordat 
anterior.

Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” 
este organizat în parteneriat cu Centrul 
de Informaţii Universitare, Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale și Familiei. Scopul programului este 
de a susţine tinerii din familiile cu venituri 
modeste, din familii cu mulţi copii, orfani 
sau aflaţi sub tutelă, cu dizabilităţi, atât din 
zonele urbane, cât și din cele rurale. 

 Implicare
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Cel mai longeviv proiect, destinat tinerilor și 
susţinut de BC “Moldova Agroindbank”S.A., 
este Programul Burselor de Merit. Deja de 16 
ani, MAIB anual acordă un sprijin financiar 
studenţilor și masteranzilor. Astfel, 50 de 
studenţi de la 9 instituţii de învăţământ 
superior din ţară au intrat în posesia Bursei 
de Merit.

Cei mai buni studenţi și masteranzi din 
ţară au beneficiat de burse în valoare de 
12 000 lei fiecare. În cadrul acestei ediţii a 
concursului și-au depus dosarele 266 de 
studenţi de la 15 instituţii universitare din 
Moldova, iar în rezultatul atât al evaluării 
dosarelor de aplicare, cât și a prestaţiei 

candidaţilor la o probă scrisă, 35 de studenţi 
din ultimul an de studiu, ciclul licenţă de 
la 8 instituţii universitare și 15 studenţi din 
primul an de studii, ciclul masterat de la 7 
instituţii universitare din ţară au devenit 
finaliști ai programului “Burse de Merit 
2016”. Cei 50 de învingători au fost selectaţi 
de către o Comisie Independentă de Experţi, 
constituită din reprezentanţi ai comunităţii 
academice.

„Tinerii sunt cea mai de preţ investiţie și 
avere a ţării noastre. Ei sunt cei care vor 
determina progresul și recunoașterea 
Republicii Moldova. Din acest motiv, 
Moldova Agroindbank le susţine aspiraţiile, 
motivându-i prin diverse proiecte în 
dezvoltarea personală și profesională. 
Vom depune tot efortul pentru a asigura 
continuitatea acestui program, dar și 
a altor proiecte similiare în domeniul 
educaţiei, conștientizând că tinerii sunt 
viitorul nostru”, a declarat în cadrul 
Ceremoniei Festive Serghei Cebotari, 
Președintele Comitetului de Conducere al  
BC “Moldova Agroindbank” SA.

Burse de Merit -  
pentru cei mai buni studenţi ai ţării 

 Implicare
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Deja de 13 ani partener al proiectului este 
și Orange Moldova. „ Decizia de a susţine 
acest program este un răspuns la așteptările 
tinerei generaţii, care își propune să devină 
profesionistă, într-un mediu competitiv”, 
a menţionat Julien Ducarroz, Directorul 
General Orange Moldova.

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: „An de an, desemnăm cei mai 
buni studenţi ai ţării care dau dovadă de 
faptul că și la noi se face carte, iar programul 
Burse de Merit ţine să-i aprecieze pentru 
toate eforturile depuse în procesul de 
studii și pentru dorinţa de a-și aprofunda 
cunoștinţele și aptitudinile, prin implicarea 

în diverse activităţi extracurriculare. De 
asemenea vreau să aduc sincere mulţumiri 
partenerilor fideli ai programului, Moldova 
Agroindbank și Orange Moldova, cât pentru 
susţinerea acestui program de burse, atât 
pentru susţinerea acestui program de burse, 
cât și pentru încrederea de care dau dovadă, 
investind în tinerii din Moldova, în speranţa 
de a făuri un viitor mai luminos aici, în ţară”.

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. Pe parcursul celor 
21 de ediţii anuale ale programului, cca 
5  000 de studenţi au participat la concurs, 
dintre care 1 330 de studenţi au beneficiat 
de Burse de Merit.

 Implicare
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Moldova Agroindbank s-a  implicat în 
activităţile de educaţie financiară a tinerilor, 
pentru îmbunătăţirea nivelului lor de 
cunoaștere a mediului financiar, precum și 
pentru a le oferi instrumentele și inspiraţia 
necesare în vederea modelării propriului viitor.

În perioada 27 martie – 2 aprilie 2017, în 
cadrul Săptămânii Internaţionale a Educaţiei 
Financiare, specialiștii MAIB au susţinut ore 
de educaţie financiară în mai multe instituţii 
de învăţământ din Chișinău, împărţind din 
experienţa lor profesională. 

Reprezentanţii Moldova Agroindbank au 
făcut o prezentare pentru liceeni și profesori 
despre produsele și serviciile bancare, pașii 
necesari pentru accesarea unui credit sau a 
unui depozit, oportunităţile de economisire 
și investire, avantajele cardurilor bancare și a 
plăţilor în numerar, etc. Liceenii și profesorii, la 
rândul lor, s-au arătat interesaţi de deschiderea 
unui cont bancar, transferul de bani din 
străinătate, condiţiile de acordare a creditelor, 
rata dobânzilor la depozite, oportunităţile 
oferite de Internet Banking, etc. Seminarele au 
fost organizate în liceele teoretice “Hyperion”, 
“Mihai Viteazul”, “Ion Creangă” și “Vasile 
Alecsandri”.

La fel, în filiala Nr.18 a fost organizată 
săptămâna ușilor deschise, în cadrul căreia 
doritorii au avut posibilitatea să facă 
cunoștinţă cu activitatea instituţiei, li s-a arătat 
cum se deosebește o bancnotă falsă de una 
autentică, precum și li s-a oferit o posibilitate 

unică de a vedea în ce condiţii se păstrează 
Tezaurul Filialei. 

Totodată, Moldova Agroindbank a provoacat  
tinerii la un concurs pe Facebook! În cadrul 
seminarelor educative doritorii și-au făcut 
un selfie pe fundalul bannerului GMW, după 
care poza au plasat-o pe profilul său din 
Facebook, etichetând @Moldova Agroindbank 
și folosind hashtag-urile #GMW2017,  
#MoldovaAgroindbank. O altă opţiune de 
a participa în concurs presupunea găsirea 
pe pagina oficială a MAIB logotipul GMW, 
realizarea unui PrintScreen a paginii și plasarea 
acestuia pe profilul de Facebook a băncii, cu 
menţiunea @Moldova Agroindbank și hashtag-
urile #GMW2017,  #MoldovaAgroindbank. În 
ambele cazuri era necesar de a da „Like” paginii 
oficiale de Facebook a Moldova Agroindbank. 
Câștigătorii, desemnaţi în data de 5 aprilie 
2017, au primit de la MAIB unul din cele 8 
premii. 

Săptămâna Internaţională a Educaţiei 
Financiare este o mișcare internaţională civică 
care își propune să îmbunătăţească abilităţile, 
cunoștinţele și independenţa financiară a 
tinerilor din toată lumea. Prima ediţie în 
Republica Moldova a avut loc în 2013. În acest 
an, Săptămâna Internaţională a Educaţiei 
Financiare s-a desfășurat sub egida Băncii 
Naţionale a Moldovei și organizaţiei Child and 
Youth Finance International.

Cursuri de educaţie financiară de la  
Moldova Agroindbank

 Implicare



21SUNTEM LIDERI!
Puterea stă în noi

 Implicare

Lucrările create manual de peste 40 de elevi 
din instituţiile preuniversitare din Republica 
Moldova au fost prezentate în cadrul Târgu-
lui Național al Companiilor și Minifirmelor 
Școlare.  Evenimentul a fost organizat în Chi-
șinău de asociaţia obștească “Junior Achie-
vement Moldova”, în parteneriat cu BC “Mol-
dova Agroindbank” SA, METRO Cash & Carry 
Moldova și Concernul StarNet. La Târg au 
participat 22 companii și minifirme școlare 
din întreaga ţară.

”Târgul Național al Companiilor și Minifir-
melor Școlare oferă o bună posibilitate de 
comunicare dintre elevii ce studiază progra-
mul ”Compania Școlară” și mediul de afaceri. 
În mod special, pentru elevi este o șansă să 
testeze produsele pe piață și să interacțio-
neze cu posibilii clienți”, a declarat directorul 
executiv al asociaţiei obștești “Junior Achie-
vement Moldova”, Laurenţia Filipschi.

Lucrările create manual au fost apreciate de 
un juriu, format din reprezentanţii Moldova 
Agroindbank, METRO Cash & Carry Moldova 
și Concernului StarNet. 

“În sistemul economiei de piaţă pentru elevi 
este important să dezvolte abilităţile de 
gândire economică, să evalueze costurile și 
beneficiile implicate de diferite decizii, iar 
Târgul Național al Companiilor și Minifirme-
lor Școlare este o platformă bună pentru 
aceasta”, a declarat membrul Comitetului de 
Conducere BC “Moldova Agroindbank” SA, 
Eugeniu Josan, prezent la eveniment. 

Lucrările personale ale elevilor au fost eva-
luate după două categorii: Inovare și Suste-
nabilitate, fiind identificate și încurajate cele 
mai bune echipe, care s-au ales cu premii de 
valoare.

Târgul Companiilor și Minifirmelor Școlare 
organizat la Chişinău, cu suportul MAIB
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 Sport

Echipa BC “Moldova Agroindbank” S.A. a 
câștigat turneul la minifotbal, organizat în 
cadrul Olympic Fest 2017. Cel mai grandios 
eveniment sportiv al anului a avut loc pe 
20 mai 2017, în Piaţa Marii Adunări Naţio-
nale, fiind tradiţional susţinut de Moldova 
Agroindbank.

Echipa MAIB a învins Media Sport cu sco-
rul de 6:3. Pentru Moldova Agroindbank 
au marcat Ivan Buga, Ștefan Profir, Ștefan 
Timofti (2 goluri) și Igor Nartea (2 goluri). 
Laureaţii, în afară de medalii de aur, au mai 
primit diplome și cadouri din partea organi-
zatorilor evenimentului.

Olympic Fest este dedicat Zilei Naţionale a 
Sportului și Mișcării Olimpice și a oferit par-
ticipanţilor, indiferent de abilităţile sportive, 

vârstă sau ocupaţie, posibilitatea să practice 
diverse genuri de sport, cum ar fi taekwon-
do, tenis, box, tir cu arcul, lupte libere, bad-
minton etc.. În cadrul Olympic Fest a fost 
organizată și tradiţionala Cursa Olimpică pe 
distanţa de 3,5 km, pentru care la start s-au 
aliniat mii de oameni.

Totodată, s-a desfășurat un flashmob inedit, 
în cadrul căruia au participat câteva sute 
de dansatori. Olympic Fest s-a încheiat cu o 
tombolă și un concert. 

Echipa Moldova Agroindbank a câştigat turneul 
la minifotbal în cadrul Olympic Fest 2017
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 Sport

Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău 
a găzduit pe 30 aprilie 2017 prima ediţie 
de Duathlon din Republica Moldova. 
Evenimentul a fost organizat de Federaţia 
de Triathlon din Republica Moldova, 
cu suportul Partenerului General – BC 
“Moldova Agroindbank” SA. 

Competiția promovează modul de viață 
sănătos şi echilibrat. Sportul face parte 
din politica social-corporativă a Moldova 
Agroindbank, iar cu prilejul desfăşurării 
Duathlonului a fost pregătit şi un spot video, 
în care au participat angajaţii instituţiei. 
Susţinând acest eveniment, MAIB contribuie 
la dezvoltarea unei societăţi dinamice 

Prima ediţie de Duathlon, desfăşurată cu susţinerea 
Moldova Agroindbank 

şi armonioase. La probele Duathlonului 
au participat şi reprezentanţii Moldova 
Agroindbank.

Duathlonul, care înseamnă alergare, 
ciclism şi alergare, face parte din categoria 
sporturilor complexe care îmbină mai multe 
discipline şi câştigă din ce în ce mai multă 
simpatie în rândul celor pasionaţi de sport 
şi mişcare în aer liber.



Achită contactless cu cardul Visa 
de la Moldova Agroindbank și poți câștiga:

VARA PREMIILOR DE LA MAIB ȘI VISA!  

pachete turistice
x2 persoane5

 în valoare de
1000 USD

Perioada campaniei: 
01 iunie – 31 iulie 2017 

www.maib.mdCall Center 022 268 999

ACHITAT

certi�cate-
cadou 300

 în valoare de
1000 MDL


