
Romantismul și eleganța fotbalului modern adeseori au de suferit de pe 
urma adoptării unor mecanisme de joc robotizate, ce vizează succesul cu 
orice preţ. Căutarea perfecţiunii nu întotdeauna aduce cu sine armonia şi 
spectacolul. Paradoxal, rigorile tactice impun nişte limite greu de respectat 
şi, în acelaşi timp, mult mai greu de depăşit.

MAIB – model de echipă corporativă 
de succes în lumea sportului

Emoții generate de frumusețea și farmecul 
jocului pot fi regăsite însă în fotbalul amator și 
cel semiprofesionist, acolo unde protagoniștii 
demonstrează cu o prospețime de invidiat 
inspirație, dăruire și romantism. De aceste 
calități rare a dat dovadă și echipa BC „Moldova-
Agroindbank” S.A. (MAIB), una dintre cele mai 
titrate echipe semi-profesioniste din țară, . Doar 
în prima jumătate a anului 2017, echipa a ieșit 
triumfătoare în trei turnee, dintre care cele mai 
importante au fost Cupa și Supercupa ediției de 
primăvară a turneului Footballeague. 
Şi cum orice realizare veritabilă tinde să iasă la 
publicul larg pentru a fi apreciată în deplina ei 
valoare, a urmat prima experiență internațională 
a echipei. Astfel, lotul MAIB a participat la 

Impactul reprofilării a fost urmat de un șoc ge-
nerat de niște realizări de-a dreptul nesperate. 
Primul mare succes a prins contur spre finele 
anului 2017, când echipa de minifotbal MAIB 
a repetat frumoasa performanță reușită de 
formația „Leicester”, câștigând Divizia A la mi-
nifotbal a Republicii Moldova. Bancarii în mod 
magistral au surclasat, la prima lor participare, 
forțe fotbalistice tradiționale ce dictau legea în 
minifotbalul autohton! A fost o poveste incredi-
bilă, în care jucătorii și antrenorii echipei MAIB 
au dat dovadă de măiestrie, caracter și spirit 
veritabil de învingători. 
În anul 2018, echipa a continuat să-și 
suplinească tezaurul bogat de trofee, da-
torită prestației incredibile demonstrate în 

FArMecul nedIsIMulAt Al joculuI Şocul de succes!turneul internațional Bucharest SuperLeague, 
competiție care a întrunit echipe de minifotbal 
din România, Bulgaria, Tunisia și Republica 
Moldova. Echipa noastră i-a avut în calitate de 
adversari pe foștii steliști, jucătorii generației 
UEFAntastice, Sorin Ghionea (căpitan FC SB 
în trecut), Petre Marin, Gigel Coman, Bogdan 
Pătrașcu ș.a. 
Prestația incredibilă a echipei bancare la aceste 
întreceri a constituit, de fapt, o cotitură și un nou 
punct de pornire pentru formație, care din acel 
moment și-a reorientat forțele spre minifotbal, 
în locul jocului de futsal practicat ani de zile. În 
scurt timp, au venit și primele succese, materiali-
zate în locuri premiante obținute la Spartachiada 
interbancară (rezervată lucrătorilor bancari și ai 
companiilor de asigurări din țară), Campionatul 
de toamnă Footballeague, Cupa Hospice. 



Fotbalul este spectacolul de operă al poporului. 
Iar echipa MAIB și-a asumat un angajament 
prioritar în esență – în fața conducerii Băncii, 
în fața suporterilor și a colegilor – de a juca 
fiecare meci până la victorie, de a reprezenta 
onorabil pe plan sportiv cea mai puternică 
instituție financiară autohtonă și de a oferi 
spectatorilor, meci de meci, cele mai frumoase 
și palpitante emoții!
Potrivit declarațiilor oferite de jucători și apreci-
erii managerilor echipei, succesele lotului ban-
car se datorează în mare parte susținerii acor-
date din partea conducerii băncii, în general, și 
a lui Serghei Cebotari, președintele Comitetului 
de Conducere al BC „Moldova-Agroindbank” 
S.A., în special, care prin eforturile sale pline 
de abnegație a creat acest colectiv fotbalistic 
impresionant, rezultatele căruia au devenit 
cunoscute în republică și peste hotarele ei. 
Preocupările sportive ale lui Serghei Cebotari 
nu se rezumă doar la grija față de fotbal. El este 
un susținător înflăcărat al mișcării olimpice, 
contribuind la buna desfășurare a Festivalului 
„Olympic Fest”, promotor  al unui mod de viață 
activ și sănătos.
Grație tutelei și atitudinii pline de grijă față de 
sportivii bancari a conducerii MAIB, au devenit 
posibile aceste rezultate de răsunet, cu o des-
chidere plină de speranță spre viitor. Realizările 
prezente sunt cea mai bună dovadă în acest 
sens. Ca o recunoaștere a calităților sale com-
petitive și o încununare merituoasă a prestației 
magnifice de care a dat dovadă, echipa bancară 
de fotbal MAIB a devenit Laureat al nominaliză-
rii Asociației Presei Sportive din Republica Mol-
dova (APSM), festivitatea de premiere urmând a 
se desfășura în luna decembrie a anului curent 
în cadrul Galei APSM.

Timp de două decenii echipa de fotbal Moldova 
Agroindbank a participat la diverse turnee 
autohtone tradiționale de futsal. Însă perioada 
ei de glorie o parcurge abia acum, perioadă 
în care în echipă s-a conturat o adevărată 
„Generație de aur”.  Această generație se află 
la un pas de a eclipsa titlurile de „galactici” 
și „extratereștri” ce dăinuiau până acum în 
domeniu. Ea a adus în prim-plan personaje 
noi, precum „Diamond” – Gheorghe Muntean, 

zidul din poarta verzilor, un goalkeeper cu 
o tehnică specifică unui decar, capabil să 
dirijeze jocul echipei dintre buturi. În general, 
orice echipă puternică se formează de la linia 
apărării. În acest sens, lotul MAIB dispune de 
o linie defensivă consolidată, de oțel. 
„Ministrul apărării” echipei este Alexandru 
Hentov, care constituie stâlpul de nezdruncinat 
al construcției defensive. El este secondat în 
mod impecabil de Anatol Mîrzenco, un adevă-
rat fenomen, un stopper de elită, cu o școală 
de fotbal de mare clasă, capabil să pună punct 
celor mai periculoase incursiuni ale adversaru-
lui. Anatol reprezintă, de asemenea, un pericol 
serios și pentru poarta oponenților, fiind un 
„vârtej” abil și foarte iute, aproape de neoprit. 
Benzile echipei sunt date în gestiunea lui 
Eugen Drozdov și Ştefan Profir, unicii jucători 
amatori, cu un profil plin de iscusință, în stilul 
lui Marcelo sau Alex Sandro. Banda dreaptă 
este acoperită de Ion Buga, acolo unde își are 
sediul tot ceea ce înseamnă imaginație și spirit 
constructiv – calități însoțite de incursiuni și 
învăluiri istovitoare pentru adversar – în tan-
dem cu Leonid Bacilo, jucătorul cu două inimi, 
un adevărat perpetuum mobile în joc. 
În ceea ce privește linia de mijloc, echipa MAIB 
mereu a avut parte de jucători de calibru. În-
truchiparea inteligenței și coordonării, supra-
numit dirijor al orchestrei, Timur Vîlcu este și 
cel mai bun jucător al Diviziei A la minifotbal. 
De menționat că un fenomen mai rar întâlnit în 
fotbal și-a găsit materializarea în echipa ban-
cară: aici s-a format un tandem de zile mari. 
Istoria fotbalului cunoaște puține cazuri când 
doi frați ajung să joace la nivel înalt în aceeași 
echipă. Așa a fost la Manchester United, unde 
s-au regăsit frații Garry și Phill Neville, ulterior 
frații Fabio și Raffael, la Ajax au fost frații 
Frank și Ronald de Boeur, în Belgia sunt Eden 
și Torgan Hazard, iar în MAIB sunt frații Igor și 
Mihai Nartea. Ambii sunt mijlocași. Datorită 
tehnicii, jocului de pase și viziunii excepționa-
le, ei au o contribuție esențială la funcționarea 
impecabilă a mecanismului echipei la mijlocul 
terenului. Același rol îi revine lui Sergiu Puiu, 
întruchiparea spiritului de echipă, un Ole 
Gunnar Solskjaer autohton, și lui Alexandru 
Paingu, cavalerul de onoare, care se îngrijește 
ca astfel de noțiuni cum ar fi disciplina, prag-
matismul, fair-play-ul și siguranța în joc să-și 
găsească în teren aplicarea cât mai eficientă. 
În mod tradițional, cheia succesului echipei în 
mare parte se datorează creării acelui echilibru 
dintre linia de apărare și cea ofensivă, acelei 
balansări perfecte asigurate de către emeritul 
mijlocaș Oleg Gojan, omniprezent pe terenul 
de joc. Oleg este cel mai polivalent jucător 
al echipei, care „pictează” cu o inteligență 
și iscusință sclipitoare jocul de ansamblu al 
echipei. „Oferiți-mi 11 asemenea jucători, 
și vom câștiga orice trofeu”, a spus odată 
Jose Mourinho despre acest gen de fotbaliști 
universali.
Linia ofensivă a echipei este formată din Dori-
an Podlisnic, un adevărat atlet de performan-
ță, reprezentând tot ce înseamnă voință de joc, 

echIpA MAIB, suB ArIpA 
grijulIe A conducerII BăncII

echIpA de FotBAl MAIB –  
20 de AnI de lA înFIInţAre! 

cadrul mai multor turnee de prestigiu: Cupa 
Footballeague, ediția de iarnă; Open Cupa 
Presei la futsal, Divizia A la minifotbal; turneul 
internațional Neymar Jr’s Five; Olympic Fest 
2018.
  Ecoul rezultatelor fascinante a avut un 
răsunet impresionant și în afara țării. Astfel, în 
anul 2018, echipa de fotbal MAIB a participat 
la prima ediție a turneului internațional de 
minifotbal din Roma – Marco’s Aurelio Cup. 
Competiția a adunat echipe de minifotbal 
extrem de puternice provenite din șapte țări 
de pe trei continente. Echipa MAIB a reușit să 
încheie într-un mod de-a dreptul spectaculos 
acest turneu, repurtând o victorie senzațională 
în fața unuia dintre favoriții competiției – echi-
pa locală din Treviso, meci încheiat cu scorul 
de 1-0. Evoluția magistrală a bancarilor a adus 
clipe de bucurie și momente de neuitat fanilor 
din diasporă, care au venit într-un număr 
impresionant pentru a-ți susține conaționalii. 
De asemenea, la aceste meciuri a fost prezentă 
și Excelența Sa Stela Stîngaci, Ambasador 
Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii 
Moldova în Italia.
„A fost o experiență incredibilă, care ne-a per-
mis să urcăm ca echipă câteva trepte pe scara 
imaginară a competitivității și măiestriei. În 
același timp, a fost o responsabilitate imensă, 
pusă pe umerii noștri, de a reprezenta onorabil 
MAIB pe arena internațională. Consider că 
am realizat cu succes această misiune deloc 
ușoară. Fiecare jucător a dat dovadă de spirit 
de sacrificiu și de capacitatea de a-și depăși 
limitele, iar echipa MAIB a câștigat întreaga 
considerație, respectul și simpatia din partea 
spectatorilor și participanților la turneu”, a 
mărturisit unul dintre jucătorii echipei Moldova 
Agroindbank.
A câștiga în deplasare simpatia suporterilor 
este un lucru foarte greu de obținut, însă jocul 
frumos și ofensiv al echipei a atras de partea 
acesteia aprecierea spectatorilor. Jocul coordo-
nat și dăruirea din teren au ținut în permanen-
ță publicul cu sufletul la gură, prestația echipei 
MAIB stârnind în repetate rânduri exclamații 
de admirație.  Datorită jocului inspirat și 
de succes al bancarilor în cadrul turneului 
Marco’s Aurelio Cup, MAIB a devenit foarte 
populară pe arena internațională, inclusiv prin 
prisma echipei de fotbal.

victorie, adrenalină și agresiune în sens spor-
tiv, înnobilat. Ştefan Timofti este golgheterul 
echipei, un talent uriaș al fotbalului autohton, 
posibilitățile căruia încă nu sunt descoperite 
pe deplin, un jucător capabil să aducă la 
disperare cei mai redutabili adversari. 
Demn de toată aprecierea este și staff-ul teh-
nic, format din antrenorii Artur Căldare și Iurie 
Gîrlă. Datorită experienței lor bogate și cu-
noașterii temeinice a tehnicii și tacticii jocului 
de fotbal, tehnicienii conduc magistral cârma 
echipei de fotbal. Sir Alex Ferguson consideră 
„clasa 92” cea mai mare realizare în fotbalul 
contemporan, atunci când din Academia 
Manchester United au trecut în prima echipă 
concomitent astfel de talente pline de sclipire 
ca David Beckham, Ryan Gigs, Paul Scholes, 
Garry și Phill Neville, Nicky Butt. O realizare 
similară, respectând proporțiile, a produs-o 
și tandemul de antrenori Căldare „Mister” și 
Gîrlă ,,Sir”, clasa 2017 – MAIB.


