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Sfârşitul anului este cel mai potrivit moment 
pentru a face o retrospectivă a tuturor 
realizărilor şi a proiectelor pe care urmează 
să le ducem la bun sfârşit. 

Anul 2017 a fost foarte intens. Am trecut cu 
toţii printr-o perioadă extrem de dinamică, 
cu schimbări majore şi numeroase realizări. 
Circumstanțele nu au fost întotdeauna 
favorabile, dar greutățile doar ne-au făcut 
mai puternici, mai uniţi şi mai valoroşi.

Am îndeplinit cu brio un plan de afaceri 
foarte ambițios, consolidând şi mai mult 
poziţia de lider a băncii. Am sporit indicatorii 
de bază şi am majorat portofoliul de clienți, 
depăşind cifra de 830 mii. Am continuat 
implementarea Proiectului de Transformare, 
creând Departamentul de Operațiuni şi 
punând bazele automatizării şi centralizării 
proceselor de afaceri. Am fortificat 
capacităţile de prevenire a spălării banilor şi 
finanţării terorismului, astfel consolidându-
ne reputaţia de bancă de încredere. A 
fost pus un accent aparte pe politica de 
responsabilitate socială, banca venind cu 
o contribuţie semnificativă la procesul 
de educaţie financiară prin deschiderea 
Centrului pentru Tineri „MAIB Studio Avanti”. 

În acelaşi timp, MAIB şi-a reconfirmat 
statutul de bancă  stabilă, capabilă să facă 
faţă oricăror schimbări majore impuse de 
reformele profunde care au loc în sistemul 
bancar. 

Am demonstrat că atunci când o echipă 
ambiţioasă împărtăşeşte aceeaşi viziune şi 
voinţă, dificultăţile şi incertitudinile nu mai 
reprezintă un obstacol, ci din contra sunt un 
motor de creştere. 

Cuvântul-cheie în toate aceste procese este 
„ECHIPĂ” pentru că în spatele transformărilor, 
evoluţiilor, reformelor, realizărilor, suntem 
noi, echipa MAIB. Fără contribuția, 

Stimați colegi! 

devotamentul şi profesionalismul 
dumneavoastră nimic din toate acestea nu 
ar fi fost posibile. 

Eu sunt onorat să am o astfel de echipă 
lângă mine şi vă mulţumesc fiecăruia 
dintre dumneavoastră pentru eforturile 
enorme depuse în această perioadă plină 
de provocări. Anul care vine cu siguranţă va 
aduce noi provocări, dar am certitudinea că 
împreună le vom depăşi pe toate cu succes. 

În ajun de sărbători, vă doresc tuturor 
sănătate, prosperitate, bucurii, iar în noul an 
să aveți parte de cât mai multe realizări atât 
pe plan profesional cât şi personal!

La Mulți Ani!

Cu respect,

Serghei Cebotari,
Președinte al Comitetului de Conducere                    
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 Aprecieri

MAIB – bancă cu cel mai mare 
impact social în Moldova

BC „Moldova Agroindbank” SA a fost 
desemnată de către revista britanică 
„Capital Finance International” (CFI) drept 
“Bancă cu cel mai mare impact social în 
Moldova”.

Premiul este o recunoaştere a implicării 
active a băncii în susţinerea unor proiecte 
de responsabilitate socială. Potrivit 
Comisiei de evaluare CFI, Moldova 
Agroindbank desfăşoară businessul 
bancar la un nivel înalt, aplicând principiile 
responsabilităţii corporative în activitatea 
sa printr-un management responsabil şi 
gestionează impactul acestei activităţi 
asupra comunităţii.

“Pe parcursul celor 26 de ani de activitate, 
Moldova Agroindbank şi-a asumat 
mai multe angajamente sociale. Banca 
sprijină financiar diverse domenii, cum 
ar fi cultura, educaţia, economia, diferite 
evenimente ale comunităţilor locale, iar 
pe viitor va încerca să-şi extindă susţinerea 
programelor de solidaritate socială. 
Desigur, ne bucură faptul că acţiunile 
noastre din ultimii ani tot mai mult atrag 
atenţia pe plan internaţional, premiul 
CFI fiind încă o dovadă a recunoaşterii 
competenţelor noastre profesionale 
şi implicării în viaţa comunităţii”,- a 
declarat Serghei Cebotari, Preşedinte al 
Comitetului de Conducere al MAIB.

Top 100 Banks Ranking

place in
The Biggest Banks in Southeast Europe

published by SeeNews

Certificate awarded to

69th

Moldova Agroindbank SA

Moldova Agroindbank, în topul 
celor mai mari bănci din Europa de Sud-Est

BC „Moldova Agroindbank” S.A. şi-a 
reconfirmat poziţia şi statutul de cea mai 
mare şi performantă bancă din Republica 
Moldova, fiind inclusă în clasamentul “TOP 
100 SEE” elaborat anual de către agenţia 
financiară internaţională SEE News. Mai 
mult, MAIB a avansat trei poziţii faţă de anul 
2015 şi a ocupat locul 69 în topul celor mai 
mari 100 de bănci din Europa de Sud-Est.

„Trendul ascendent al indicatorilor de 
performanţă demonstrează că am ales 
şi implementăm o strategie corectă în 
activitatea băncii, având o puternică şi 
profesionistă echipă, precum şi clienţi 
fideli. Noi vom continua misiunea noastră  
de a oferi servicii calitative şi sigure, vom 
construi relaţii de parteneriat durabile cu 
clienţii noştri, promovând transparenţa în 
activitate şi oferind produse inovative. Iar 
munca noastră, la sigur, va fi apreciată pe 
plan naţional şi internaţional”, a declarat 
Preşedintele Comitetului de Conducere, 
Serghei Cebotari.
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Mai mulţi angajaţi ai BC „Moldova 
Agroindbank” S.A. au fost decoraţi cu 
distincţii de către Asociaţia Băncilor din 
Moldova (ABM), fiind desemnaţi drept cei 
mai buni lucrători din sectorul bancar.

Astfel, pentru merite deosebite în 
dezvoltarea sistemului bancar din Republica 
Moldova, directorului Filialei Nr.16 din 
Chişinău, doamnei Maria Morcov şi şefului 
Departamentului Operațiuni, domnului 
Valeriu Erhan, le-a fost conferită Medalia 
Onorifică „Meritul Bancar” - distincţia 
supremă a ABM.

Totodată, cu Diplome de Onoare s-au 
învrednicit directorul Filialei Ungheni,  
domnul Valeriu Moraru, şeful Direcţiei 
Contabilitate Managerială, contabilul-
şef-adjunct, doam-na Irina Munteanu şi 

Angajaţii MAIB, decoraţi cu medalii şi diplome 
de Asociaţia Băncilor din Moldova

 Aprecieri

contabilul-şef al Filialei “Miron Costin”, 
doamna Rita Branişte. Diplomele de Onoare 
au fost acordate pentru activitate prodigioasă 
în sistemul bancar, merite şi succese 
deosebite în muncă şi profesionalism.

Medaliile şi diplomele de onoare din partea 
Asociaţiei Băncilor din Moldova au fost 
înmânate în cadrul unei ceremonii solemne 
de către Preşedintele Comitetului de Condu-
cere al BC “Moldova Agroindbank”  S.A., 
Serghei Cebotari, care, în discursul său de 
felicitare, a subliniat că distincţiile acordate 
reprezintă o recunoaştere a nivelului înalt de 
profesionalism.

Distincţiile sunt acordate anual de către 
Asociaţia Băncilor din Moldova, cu ocazia 
sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorului 
bancar.

„Best Speaker Award” din partea Asociaţiei BACEE
Olga Bejenaru, Manager Marketing, 
Departamentul Marketing, a fost premiată 
cu diploma “Best Speaker Award” pentru 
prezentare la nivel înalt a sistemului bancar 
din Republica Moldova, inclusiv a băncii 
comerciale Moldova Agroindbank, cu tema 
“MOLDOVA AGROINDBANK - STAYING 
RELIABLE IN AN UNSTABLE ENVIRONMENT”. 
Diploma i-a fost înmânată de către Secretarul 
General al Asociaţiei băncilor Europei 
Centrale şi de Est (BACEE), Istvan Lengyel, în 
cadrul unei ceremonii oficiale din Budapesta.
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Chişinău - oraşul meu, al tău, al tuturor

  Parteneriat

Pentru BC „Moldova Agroindbank” SA este 
o tradiţie să fie alături de clienţii săi - şi de 
sărbători, şi la muncă, aduncându-le bucurii 
şi prosperitate! În acest an, MAIB a participat 
la organizarea Hramului Chişinăului, 
aducând un omagiu capitalei şi locuitorilor 
săi, care au avut parte de un vast program 
cultural-artistic.

În şirul evenimentelor, desfăşurate în 
această zi, s-a înscris şi sesiunea foto la 
standul băncii, care a fost vizitat de sute 
de oaspeţi, fiecare având posibilitatea să-şi 
exprime susţinerea pentru MAIB şi Chişinău.

Fotografiile au fost realizate de către Vladimir 
Solomon, specialist administrare Web, 
Departamentul Marketing.
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  Parteneriat
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Moldova Agroindbank susţine tradiţional 
Ziua Naţională a Vinului

  Parteneriat

Ziua Naţională a Vinului este cea mai 
mare sărbătoare a tradiţiilor vinicole, care 
s-a desfăşurat în acest an cu suportul BC 
“Moldova Agroindbank” S.A., în perioada 
7-8 octombrie curent. Prin susţinerea 
acestui eveniment special, MAIB îşi exprimă 

admiraţia faţă de acei profesionişti care sute 
de ani promovează imaginea recunoscută de 
ţară vitivinicolă. Prin susţinerea clienţilor săi, 
MAIB a contribuit la dezvoltarea calitativă a 
ramurii viticulturii şi în continuare va acorda 
suport acestei ramuri a industriei naţionale.

Vicepreşedintele Comitetului de Conducere 
al băncii, Oleg Paingu, în cadrul ceremoniei 
oficiale de deschidere a sărbătorii, a felicitat  
vinificatorii cu ocazia Zilei Naţionale a Vinului, 
dorindu-le posibilităţi noi de dezvoltare sub  
brandul comun “Wine of Moldova”, precum şi 
realizări marcante în continuare.

Vă invităm să vedeţi o galerie deosebită 
de fotografii realizată de către Vladimir 
Solomon, specialist administrare Web, 
Departamentul Marketing.
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O vacanţă memorabilă pentru cei mai buni  
operatori Western Union de la MAIB

 Client&Bancă

În cadrul programului de motivare 
Western Union 2017, patru operatori 
MAIB au câştigat un tur în Europa.  Aceştia 
au înregistrat cel mai mare număr de 
tranzacţii Western Union în perioada 
Campaniei promoţionale „Western 
Union uneşte prietenii”, îndeplinind 
planul de vânzări la 31.08.2017.
Câştigătorii Campaniei au devenit: Dina 
Camerzan (fil. nr. 25), Iulia Zgherea (fil. 
nr. 4), Ecaterina Olari, (fil. Şoldăneşti), 
Iulia Calin, (filiala Cahul). În perioada 04 
decembrie – 09 decembrie 2017 aceştia 
au vizitat oraşele: Bratislava, Praga, 
Dresden.
După ce au revenit acasă, i-am rugat să 
împărtăşească impresiile din călătoria 

pe care au avut-o. „Vreau să mulţumesc 
Moldova Agroindbank şi companiei 
Western Union pentru emoții pozitive 
şi clipe de neuitat. Am rămas foarte 
impresionată de oraşele vizitate, am 
savurat din plin din păharul succesului 
şi m-am bucurat de performanțele 
obținute”, a declarat Dina Camerzan. 
Doamna Iulia Călin a povestit că a 
rămas impresionată de locurile pe care 
le-a vizitat, dar cel mai mult i-au plăcut 
monumentele de istorie şi de artă, 
pentru că fiecare poartă povestea şi 
legenda sa – Turnul Mihail din Bratislava, 
Teatrul Naţional Slovac din Bratislava, 
Casa lui Mozart… -”…această statuie 
întruchipează un bărbat îndrăgostit de 
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o femeie care, din păcate, nu-l iubea. 
Atunci când el vedea o doamnă pe 
stradă, acesta îşi scotea pălăria”, continuă 
doamna Călin.
„Praga şi Dresden sunt oraşele care m-au 
cucerit prin arhitectura deosebită pe care 
o au. Castelele, bisericile, monumentele 
– au sute de ani, dar arhitectura a fost 
păstrată neschimbată până în ziua de 
azi”, spune doamna Iulia Zgherea.
Ecaterina Olari îşi aminteşte cu nostalgie 
de oraşul Dresden: „Este oraşul care te 
frapează cu o istorie foarte bogată şi 
interesantă.”
Scopul programului a fost promovarea 
serviciului de transfer internaţional de 
bani „Western Union”, creşterea numărului 
de tranzacţii şi a frecvenţei de utilizarea a  
acestuia, motivarea clienţilor şi menţinerea 
fidelităţii acestora. Iar cei mai buni au fost 
răsplătiţi cu impresii de neuitat!

 Client&Bancă
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Pe parcursul a trei luni, angajaţii MAIB, 
implicaţi în vânzarea cardurilor American 
Express, au dat dovadă de cunoaştere 
temeinică a produsului American Express 
şi de capacităţi excelente de convingere, 
înregistrând rezultate bune la vânzarea 
cardurilor.

Conform rezultatelor înregistrate în această 
perioadă, cele mai bune vânzări de carduri 
AMEX le-au înregistrat: filiala nr.1, filiala nr. 
14, filiala nr. 7, filiala nr. 12, filiala nr. 5, filiala 
nr. 25, fil. Drochia, Cocieri şi Călăraşi.

În perioada 15 iunie - 31 august 2017 au fost 
vândute 553 carduri AMEX.

Conform totalurilor perioadei respective, cei 
mai buni vânzători de carduri AMEX sunt: 
Valeria Crişmari, consultant clienţi retail fil. 
nr. 1, Natalia Croitor, contabil-şef adjunct 
PF fil. nr.1, Natalia Popov, contabil fil. nr. 14, 
Victoria Slonovscaia, contabil fil. nr. 12., Olga 
Edu, contabil fil. nr. 5, Ludmila Jelev, contabil 
fil. nr. 5.

Amintim că Moldova Agroindbank a 
desfăşurat o campanie de stimulare 
financiară a angajaţilor care sunt implicaţi în 
vânzarea cardurilor American Express.

Avantajele şi siguranţa produselor brandului 
AMEX promovate de către cei mai buni  
vânzători din cadrul MAIB

 Client&Bancă

În perioada 2 mai – 30 iunie 2017 s-a desfăşurat Concursul intern destinat promovării 
creditelor imobiliare – „Sezonul premiilor în MAIB”.

În cadrul Concursului, angajaţii băncii au înregistrat rezultate bune şi foarte bune!  

Vă prezentăm mai jos lista câştigătorilor Concursului:

În Chişinău:

Locul I  – Maia Ciuflic, fil. nr. 31;
Locul II  – Olesea Tulbure, fil. Mihai Eminescu;
Locul III – Alexandru Ţurcanu, DOCCB;
Locul IV  – Maria Ţaruş, fil. nr.1;
Locul V – Elena Cioară, fil nr. 16.

În teritoriu:

Locul I  – Oxana Damian, fil. Ungheni;
Locul II  – Victoria Dosan, fil. Bălţi;
Locul III  – Olga Prudius, fil. Bălţi;
Locul IV  – fil. Ceadîr-Lunga;
Locul V  – Mariana Lazăr.

Îi felicităm pe câştigători cu rezultatele pe care le-au înregistrat!

Sezonul premiilor în MAIB
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BC „Moldova Agroindbank” SA a 
inaugurat primul Centru pentru Tineri 
„MAIB Studio Avanti” în domeniul 
financiar-bancar din Republica Moldova. 
Scopul Centrului este de a participa în 
formarea tinerilor, de a-i face cunoscuţi 
cu noţiunile de bază ale lumii financiare 
moderne, serviciile şi produsele bancare, 
în acest scop fiind utilizate tehnologiile 
informaţionale de ultimă generaţie.
Sala de formare este dotată cu cea mai 
nouă aparatură video şi sonorizare, 
laptopuri, tablete, wi-fi şi altă tehnică 
performantă destinată sesiunilor de 
instruire. Programul Centrului prevede 
prezentări şi un dialog deschis cu 
experţii şi specialiştii din domeniu.
„Deschiderea Centrului pentru Tineri 
„MAIB Studio Avanti”, primul de acest 
gen din Republica Moldova, este o 
continuitate a proiectelor noastre de 
responsabilitate socială, pe care le 
realizăm deja de mulţi ani. Ne propunem 
să avem un nou model de comunicare 
cu tinerii, un dialog deschis, interactiv 
pentru a le înţelege necesităţile şi a le 
oferi soluţii concrete. Vom depune tot 
efortul ca să ne realizăm scopurile şi 
astfel să aducem plus de valoare ţării 
noastre. Desigur, Centrul nu este parte 
a sistemului de învăţământ, dar vom 
colabora activ cu organizaţiile de stat şi 
cele private  pentru ca activitatea acestuia 

să fie una benefică pentru cei care îi vor 
păşi pragul”, a declarat Serghei Cebotari, 
Preşedintele Comitetului de Conducere 
al BC „Moldova Agroindbank” S.A. în 
cadrul evenimentului de inaugurare a 
Centrului pentru Tineri.
Pentru tinerii implicaţi deja în afaceri sunt 
planificate sesiuni dedicate serviciilor 
prestate de Moldova Agroindbank 
sau produselor oferite în parteneriat. 
În special, este vorba de ofertele de 
creditare, prin intermediul cărora tinerii 
au acces la mijloace financiare în condiţii 
preferenţiale, cu porţiune de grant. Iar 
pentru studenţi şi elevi sunt planificate 

Moldova Agroindbank a inaugurat Centrul 
pentru Tineri „MAIB Studio Avanti”

 Evoluție
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prezentări cu scopul de a-i familiariza cu 
serviciile şi produsele bancare inovative 
şi înalt tehnologizate. O atenţie 
deosebită se va acorda şi copiilor de 
vârsta şcolară, cărora prin intermediul 

 Evoluție

jocurilor li se vor explica termenii 
elementari despre bani şi economie.
„Ţinând cont că un segment 
important al clienţilor noştri sunt 
tineri, am elaborat special pentru ei 
diferite produse şi servicii,  printre 
care card bancar, credite imobiliare, 
depozite. Suntem convinşi că o 
educaţie financiară corectă va 
permite formarea unui stil de viaţă 
responsabil, tinerii vor fi receptivi şi 
în rezultat vom avea un parteneriat 
reciproc avantajos”, a menţionat 
Oleg Paingu, Vicepreşedintele 
Comitetului de Conducere al  
BC „Moldova Agroindbank” S.A.
De menţionat că sesiunile de instruire 
în cadrul Centrului pentru Tineri „MAIB 
Studio Avanti” deja au început şi sunt 
organizate în fiecare săptămână – 
pe diferite tematici şi pentru diferite 
categorii de vârstă.
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Stimaţi cititori, vă îndemnăm să descoperiţi 
aventura pe două roţi pe care a avut-o în 
această vară Eduard Oprea, jurist principal, 
Departamentul Juridic.

„Ideea unei călătorii pe zona de frontieră a 
Republicii Moldova a apărut spontan şi mai 
mult din dorinţa de a cunoaşte ţara altfel 
decât o cunoaştem din ştiri, din reviste sau 
din povestirile altor iubitori ai drumului. 
Această idee se combina perfect cu pasiunea 
de a călători pe două roţi mulţi kilometri, de 
a trăi la maxim acele momente, când vântul 
îţi bate în faţă, cu peisajele necunoscute şi 

ascunse ale Nistrului şi Prutului, cu apusul 
serii văzut în oglinda apei si răsăritul admirat 
la ieşirea din cort.

Cu strictul necesar de bagaje (un cort, doi 
saci de dormit, aparatul de fotografiat, o 
cameră video, bani pentru combustibil şi 
buna dispoziţie ) ataşate pe motocicleta 
pregătită să înfrunte sute de kilometri, 
împreună cu soția şi motorul pe două roţi am 
călătorit patru zile – care au fost, totuşi, prea 
puţine pentru a savura din plin acele peisaje 
pe care le poţi găsi la Nistru şi Prut, dar şi 
localitățile aşezate de ani pe malurile lor.

Turul celor mai frumoase locuri din Republica 
Moldova – află cum poţi să îţi descoperi ţara şi 
să trăieşti o experienţă de neuitat

 Implicare
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Am stabilit un traseu care să parcurgă satele 
şi oraşele situate chiar pe zona de frontieră 
a țării, cu trecerea prin locurile frumoase 
aflate prin preajmă.

Călătoria a început din localitatea mea de 
baştină – satul Zaim şi tot aici s-a finalizat.  
O localitate în care m-am născut, care a dat 
naştere şi în care au locuit personalități, 
precum Alexei Mateevici, Petru Cărare şi 
care, prin coincidență (sau nu) a sărbătorit 
la 21 iunie a acestui an 100 de ani de la 
publicarea poeziei şi imnului de stat „Limba 
noastră”.

Vizitarea muzeului Alexei Mateevici din 
satul Zaim a dat start călătoriei propuse. Au 
urmat localităţi şi locuri frumoase (şi foarte 

frumoase) la care, sincer, nu ne-am aşteptat: 
Vinăria Purcari, Cetatea Tighina, cotul de la 
Speia, Molovata, defileul Țâpova, Canionul 
Nistrului, Mănăstirea Japca, Mănăstirea 
Rudi, Cetatea Soroca, Naslavcea-capăt de 
Nistru, Grimcăuţi – şcoala de box care a 
crescut campioni, Pererîta – început de Prut 
şi casa muzeu Grigore Vieru, Rezervaţia Suta 
de Movile, Rezervaţia Naturală Pădurea 
Domnească, Portul Giurgiuleşti-capăt de 
Prut şi multe alte locuri. 

Dar, totuşi, cel mai impresionant a fost 
masivul de stânci de pe malul Nistrului, 
care oferă vederi absolut mirifice. Imaginea 
satelor ascunse între Nistru şi stânci, cu case 
aranjate noi şi cele vechi, cu acoperiş de 
stuf, dau impresia unei imagini de poveste.

 Implicare
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Călătorind pe două roți, am avut acea 
posibilitate de a ne integra în imaginile 
naturii, aşa cum sunt ele, cu vântul în față, 
cu soare fierbinte, cu dimineţi curate ca 
roua, cu apusul roşu aprins în spate…A fost 
momentul în care timpul s-a oprit în loc şi 
ne-a oferit acea frumusețe a naturii pe care 
de multe ori o treci cu vederea.

Trecând pe drumuri de asfalt, de pietriş, 
de câmp – am parcurs 1593 de km în jurul 
Moldovei, am cunoscut oameni frumoşi la 
suflet şi imagini de poveste. Moldova noastră 
deşi este mică, este atât de frumoasă şi în 
acelaşi timp atât de puțin cunoscută de noi.”
Fotografii din galeria personală a lui E. Oprea.
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Pe parcursul anului 2017 echipa MAIB la 
fotbal a participat la mai multe competiţii 
sportive, demonstrând în repetate rânduri 
că sunt cei mai buni! Dintre cele mai 
răsunătoare victorii am putea să enumerăm:

Turneul de minifotbal din cadrul „Olympic 
Fest 2017”, Turneul „Cupa Hospice”, Turneul 
la minifotbal din cadrul Spartachiadei 
interbancare, Turneul „FootbaLeague  2017”, 
ediţia primăvară, ediţia toamnă şi SuperCupa. 
Iar cea mai recentă victorie a echipei este 
Turneul la minifotbal al Republicii Moldova, 
Divizia A – una dintre cele mai importante 
competiţii sportive din ţară.

Echipa MAIB a avut de fiecare dată o evoluţie 
extraordinară, datorită jucătorilor care au 

demonstrat un spirit de echipă sporit, alături 
de o pregătire fizică şi morală foarte bună.

Echipa BC „Moldova-Agroindbank” S.A. a 
ieşit învingătoare în turneul de minifotbal 
“FootbaLeague 2017” ediţia toamnă, la care 
au participat echipe de la diverse instituţii şi 
companii. Echipa MAIB şi-a asigurat primul 
loc în cea mai puternică din cele trei grupe 
valorice – Grupa A, obţinând o victorie 
în Finala Mare a turneului în faţa echipei 
Young-Boys.

Recent echipa BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 
a avut o prestaţie extraordinară la turneul de 
minifotbal al Republicii Moldova, Divizia A. 
Echipa băncii a avut o prestaţie  fulminantă, 
clasându-se pe primul loc!

Victorii răsunătoare ale echipei MAIB la fotbal
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Conducerea BC “Moldova Agroindbank” S.A. 
adresează sincere felicitări echipei pentru 
performanţele înregistrate în cadrul 
competiţiilor. “Membrii echipei au dat 
dovadă de măiestrie şi perseverenţă, 
demonstrând încă odată că suntem lideri, 
şi nu doar în domeniul bancar. Din numele 
conducerii Moldova Agroindbank le 
urez noi succese în competiţiile viitoare. 
Suntem mândri pentru campionii băncii!”, 
a menţionat Serghei Cebotari, Preşedintele 
Comitetului de Conducere al MAIB.

Lista membrilor Echipei Moldova 
Agroindbank care au evoluat pe parcursul 
sezonului sportiv 2017: Igor Nartea, 
Gheorghe Muntean, Vadim Culea, Sergiu 
Puiu, Ştefan Timofti, Dorian Podlisnic, 
Artur Căldare, Sergiu Borta, Ivan Buga, 
Ştefan Profir, Ion Rotari, Alexandru Paingu, 
Alexandru Hentov, Andrei Neagu, Leonid 
Bacilo, Anatolie Mîrzeno, Evghenii Drozdov, 
Artur Caldare, Timur Valcu, Dorian Podlisnic, 
Leonid Bacilo, Iurie Gîrlă (antrenor).
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Ai noştri – cei mai buni!  Performanţe deosebite 
ale echipei MAIB la Spartachiadă

Membrii echipei băncii au avut o prestaţie 
excelentă şi rezultate remarcabile la cea 
de-a VII-a ediţie a „Spartachiadei salariaţilor 
din instituţiile bancare şi de asigurări”, 
organizată de Federaţia Sindicatelor de 
ramură (FSIBA)!

Sportivii băncii s-au prezentat la cel mai 
înalt nivel, ocupând locul I la minifotbal 
şi darts, locul II la tenis de masă şi sărituri 
în lungime, locul IV la volei şi la tragerea 
odgonului, precum şi locul I  în clasamentul 
general pe echipe.

În numele conducerii şi colectivului 
BC  „Moldova-Agroindbank S.A., membrii 
echipei băncii au beneficiat de o primă 
bănească şi au fost felicitaţi de către 
Preşedintele Comitetului de Conducere, 
Serghei Cebotari: „Echipa băncii este un 
ambasador demn al culturii corporative 
MAIB, confirmând prin fapte valorile băncii: 
dinamism, curaj, imaginaţie.

Le urez mult succes la viitoarele competiţii 
sportive, precum şi în activitatea 
profesională, pe care o desfăşoară în 
fiecare zi.”

Sărituri în lungime Volei Tragerea odgonului
Ceban Denis Ceban Denis Ceban Denis
Pleşca Mihai Caldare Artur Caldare Artur
Cliciuc Olga Rebeja Valentin Azarov Vitalie
Mereacre Liliana Dorogoi Ruslan Zîmbriean Oleg

Tacu Mihai Tinco Ghenadie
Salinschi Nicolae Jucov Igor
Ciobanu Irina Semionov Serghei
Lungu Adrian

Minifotbal Darts Tenis de masă
Nartea Igor Nartea Igor Branişte Galina
Timofti Ştefan Panainte Mihail Pîslaru Valeriu 
Muntean Gheorghe Bejenaru Olga Balaban Boris
Buga Ivan
Culea Vadim
Podlisnic Dorian
Puiu Sergiu
Mîţă Sergiu

Membrii echipei MAIB:
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