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BC “Moldova Agroindbank” 
SA a fost premiată în 
cadrul Galei Businessului 
Moldovenesc cu cele 
mai înalte distincţii ale 
concursurilor „Marca 
comercială a anului 2016” şi 
„Premiul pentru realizări 
în domeniul calităţii”. 
Evenimentul a fost organizat 
de către Camera de Comerţ 
şi Industrie în parteneriat 
cu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală. La 
ceremonie au fost premiate 
cele mai renumite mărci 
comerciale autohtone care 
au înregistrat rezultate 
deosebite pe parcursul anului 
2016, demonstrând că sunt 
veritabili piloni ai economiei 
naţionale.

În cadrul concursului „Marca 
comercială a anului 2016”, MAIB 
a obţinut Premiul Mare – „Mercu-
riul de aur” şi diploma de onoare 
la categoria “Reputaţie şi Încrede-
re”. Titlul obţinut de către bancă 
demonstrează notorietatea mărcii 
şi recunoaşterea majoră de care se 
bucură MAIB în rândul consuma-
torilor, originalitatea strategiei de 
promovare a mărcii comerciale, 
imaginii, produselor bancare şi re-
zultatelor remarcabile înregistrate 
de bancă.

De asemenea, MAIB este La-
ureatul premiului mare – „Zeiţa 
Calităţii”, în cadrul concursului 
„Premiul pentru realizări în do-
meniul calităţii”. Premiul a fost 
acordat pentru politica şi strategia 
aplicată de către bancă în dome-

niul managemen-
tului calităţii, 
demonstrând efi-
cienţa metodelor 
de management 
din cadrul băncii 
şi totodată, rezul-
tatele semnificative 
obţinute de către 
MAIB la capitolul 
calitatea produselor 
şi serviciilor, in-
clusiv a serviciilor 
electronice (Inter-
net banking, Mobile 
banking, etc.)

Preşedintele Co mi tetului de 
Conducere al BC „Moldova 
Agroindbank” SA, Serghei Ce-
botari, a declarat că distincţiile 
„Reputaţie şi încredere” şi Pre-
miul pentru realizări în domeniul 
calităţii, reprezintă dovada încre-
derii clienţilor şi partenerilor băn-
cii în marca comercială Moldova 
Agroindbank, iar acest fapt inspi-
ră şi motivează MAIB spre sati-
sfacerea aşteptărilor crescânde ale 
clienţilor.

La ceremonia de decernare 
a premiilor a fost prezent vice-
preşedintele Comitetului de 
Conducere al băncii, Marcel 
Teleucă, care a menţionat: „Mă 
simt onorat să primesc în numele 

băncii aceste trofee importante. 
Retrospectiva proiectelor, activi-
tăţilor desfăşurate de către bancă 
pe parcursul a mai bine de 26 de 
ani arată tendinţa MAIB de a fi 
cât mai aproape de clienţi şi de 
a anticipa necesităţile acestora, 
dezvoltând tehnologii avansate şi 
comode pentru ei”.

Distincţiile primite de către 
bancă reprezintă o dovadă veri-
dică a aprecierii BC „Moldova 
Agroindbank” SA în rândul con-
sumatorilor de servicii bancare. 
Instituţia rămâne un partener pe 

termen lung pentru clienţii săi, 
cărora le propune servicii şi pro-
duse ajustate la cele mai înalte 
standarde de calitate.

De menţionat că proiectul de lo-
ialitate al băncii, care este derulat 
în parteneriat cu societatea “In-
ternatinal Loyal Transfer”, a obţi-
nut medalia de Aur pentru Marca 

“Pay&Save” la 
concursul “Marca 
comercială a anului 
2016”, la categoria 
“Servicii financi-
are, editoriale, de 
consum şi vânzări 
cu amănuntul”.

Moldova Agroindbank – dublă campioană, 
la categoriile calitate şi încredere

BNM: Regulamentul privind 
cadrul de administrare a activităţii 
băncilor, care a fost aprobat, este 
primul pas spre trecerea la noile 
cerinţe prudenţiale Basel III

Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei, noile preve-
deri se referă la structura de guvernanţă corpora-
tivă, mecanismul de control intern şi metodele de 
gestiune a riscurilor în bănci.

Astfel, băncile sunt obligate să îşi desfăşoare activitatea efi-
cient şi transparent, să aibă o structură organizatorică adecva-
tă, să dispună de un cadru de reglementare care corespunde 
modelului de afaceri al băncii, pentru a administra toate riscu-
rile rezultate din activitatea acesteia şi a menţine stabilitatea 
financiară, în vederea protejării intereselor deponenţilor etc. 
La fel, băncile trebuie să raporteze cazurile de fraudă care ar 
putea să le afecteze siguranţa, soliditatea şi reputaţia.

Totodată, băncile vor trebui să îşi adapteze politica de nu-
mire a administratorilor la dimensiunea şi complexitatea lor şi 
să desfăşoare o politică de remunerare care să nu favorizeze 
asumarea unor riscuri excesive. Regulamentul a fost elaborat 
ţinându-se cont de specificul pieţei financiar-bancare, precum 
şi de cele mai bune practici internaţionale în domeniu, inclu-
siv de actele Comitetului Basel. Înainte de aprobare, proiec-
tul a fost consultat cu publicul şi comunitatea bancară. Noul 
regulament constituie un suport şi o primă etapă de tranziţie 
la noile cerinţe prudenţiale promovate de banca centrală prin 
implementarea de la 1 ianuarie 2018 a standardelor Basel 
III.

Moldova va participa la cel de-al 
11-lea Forum economic mondial 
ai noilor campioni, cunoscut sub 
denumirea de “Davos-ul de vară”

Potrivit ministerului Economiei, ţara noastră va fi 
reprezentată de vicepremierul, ministrul Economiei, 
Octavian Calmîc. Invitaţia de a participa la Forumul 
de la Dalian a fost lansată Republicii Moldova de 
directorul executiv al Forumul Economic Mondial 
(FEM), Philipp Rosler, aflat într-o vizită de lucru în 
ţara noastră în luna februarie curent.

Atunci Philipp Rosler a accentuat că stabilirea unor relaţii 
de cooperare dintre FEM şi Republica Moldova va permite 
ţării noastre de a participa la discuţii de nivel mondial, privind 
agenda economică globală şi regională. În cadrul Reuniunii, 
unde se adună peste două mii de şefi de state şi guverne, 
lideri de industrie, oameni de afaceri şi ştiinţă, din peste 80 de 
ţări şi regiuni, vor fi discutate problemele de mediu şi tehnolo-
gii, precum şi cele legate de schimburile economice, inovaţie, 
ştiinţă în contextul celei de-a Patra Revoluţii Industriale.

În timpul Reuniunii vicepremierul Octavian Calmîc va partici-
pa la un şir de sesiuni tematice în cadrul cărora vor fi discutate 
subiecte de nivel mondial privind noile drumuri spre globalizare, 
implicarea la nivel mondial în iniţiativa „Un circuit, un drum”, creş-
terea inclusivă şi durabilă, dezvoltarea energiei regenerabile etc. 
La Dalian, vicepremierul Octavian Calmîc va avea o întrevedere 
cu Philipp Rosler în cadrul căreia vor fi discutate aspectele con-
solidării relaţiilor bilaterale între Republica Moldova şi FEM.

Compania germană Coroplast va 
învesti 10 mil euro în construcţia 
unei uzine pentru producerea 
cablului electric în subzona ZEL 
Bălţi din Căuşeni

Administraţia Zonei Economice Libere „Bălţi” (ZEL 
„Bălţi”), a avut o întrevedere la începutul acestei 
săptămâni cu preşedintele raionului Căuşeni, Nico-
lae Gorban, şi reprezentantul Companiei germane 
„Coroplast” – rezident al ZEL „Bălţi”.

Întâlnirea a vizat activitatea subzonei din or. Căuşeni şi 
investiţiile Companiei germane în demararea lucrărilor de 
construcţie a unei hale pentru producţia modulelor de cablaj 
electric pentru industria automotive. Părţile au discutat despre 
acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru dezvoltarea căi-
lor de acces către subzonă şi construcţia reţelelor inginereşti 
externe, precum şi alte aspecte tehnice legate de construcţia 
halei de producţie cu o suprafaţă de 8500 m pătraţi; şi a blo-
curilor administrative – 1500 m pătraţi.

Conducerea raionului a reconfrimat disponibilitatea de a oferi 
suportul necesar la realizarea acestui proiect ivestiţional. Po-
trivit lui, prezenţa subzonei în raion va servi drept generator al 
dezvoltării economice a regiunii. „Coroplast” urmează să facă 
investiţii în valoare de 10 mln. euro şi să creeze circa 500 locuri 
de muncă în primul an de activitate în regim de zonă liberă.

Eximbank – Gruppo Veneto Banca 
va face parte din grupul italian 
bancar Intesa Sanpaolo, care preia 
toate activele băncii Veneto Banca, 
aflată în proces de lichidare

Potrivit Intesa Sanpaolo şi mass-media din străină-
tate, grupul italian bancar va achiziţiona pentru un 
euro toate activele bune ale băncilor lichidate Vene-
to Banca şi Banca Populare di Vicenza.

Banca Centrală a Italiei a stabilit, luni, comisia de lichidare 
la o înţelegere cu care s-a ajuns privind achiziţionarea la 
preţ simbolic de 1 euro a unor active, datorii şi a unor relaţii 
juridice a două bănci cu probleme. Intesa Sanpaolo a sub-
liniat că acordul stabileşte şi o clauză de reziliere în cazul 
în are “decretul guvernamental nu va fi adoptat în calitate 
de lege sau va fi adoptat cu modificări, care va face reali-
zarea acestuia mai împovărătoare”. Banca Centrală a Italiei 
promite că deponenţii şi creditorii băncilor problematice nu 
vor avea de suferit. “Clienţii nu vor suporta consecinţele de 
la această operaţiune, oficiile şi filialele vor lucra conform 
programului. Toate operaţiunile bancare vor avea loc fără 
schimbări sub responsabilitatea Intesa Sanpaolo”, se spune 
în comunicatul BC.

Săptăâna trecută, Banca Centrală Europeană a ajuns la 
concluzia că Veneto Banca şi Banca Popolare di Vicenza 
sunt în incapacitate de plată şi sunt aproape de insolvenţă, 
de aceea a fost anunţată necesitatea lichidării acestora. 
Guvernul Italiei a lansat, duminică, procedura de lichida-
re silită a celor două bănci. Aceasta va permite divizarea 
activelor băncii în “bune” şi “proaste”. Pentru transferul 
activelor bune la Intesa Sanpaolo, statul va cheltui peste 
5 mlrd euro, alte 12 mlrd euro constituind garanţii de stat. 
Veneto Banca a fost fondată în 1877 ca Banca Popolare di 
Montebelluna în provincia italiană Trevizzo. Banca a lucrat 
în patru ţări din Europa de Est – România, Moldova, Cro-
aţia şi Albania. Banca Popolare di Vicenza ocupă locul 11 
printre băncile italiene după mărimea activelor cu o cotă de 
piaţă de 1,7 la sută. Eximbank a fost fondat pe 29 aprilie 
1994, iar pe 15 mai 2006 a fost preluată de grupul bancar 
italian Veneto Banca, care a achiziţionat 100% din acţiuni. 
În prezent, banca deţine o reţea din 20 de filiale şi 11 agenţii 
în Moldova.
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