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P
roiectul VIP Magazin – „Omul 

Anului” reflectă angajamentul 

Moldova Agroindbank de a 

promova oamenii de valoare, 

de a scoate în lumina reflec-

toarelor succesul, realizările și 

notorietatea din diverse sfere 

de activitate. Tocmai de aceas-

ta, de la bun început și pentru al șaptelea an consecutiv 

am ales să fim instituția bancară parteneră a proiectului 

„Omul Anului” și ne bucurăm să contribuim la creșterea 

importanței acestui proiect pentru societate.    

Lansat de publicația VIP Magazin, care ne-a obișnuit deja 

cu ediții de calitate, speciale și articole deosebite, proiectul 

„Omul Anului” face o evaluare obiectivă a performanțelor 

cucerite pe parcursul unui an de oameni de afaceri, 

personalități de valoare, politicieni, oameni neordinari care 

profesează și se dedică în diverse sfere de activitate, iar mai 

nou – pune în lumină și realizările conaționalilor noștri din 

diasporă care au fost incluși în acest an în clasamentul VIP 

Magazin. Evaluarea este cu atât mai pertinentă, cu cât evalu-

atori sunt deopotrivă publicul și experți cunoscuți societății.

După fiecare ediție observ că rezultatele de excepție pe 

care le obțin oamenii anului, cei care reușesc să adjudece 

acest titlu sau au fost doar nominalizați pentru acest titlu in-

spiră societatea. Se știe că faptele bune motivează comuni-

tatea spre alte fapte bune, profesioniștii care revoluționează 

zi de zi domeniile cărora se dedică devin mai vizibili în 

societate și asta ne unește, făcându-ne mai puternici în 

eforturile comune de a crește, de a ne dezvolta ca societate 

și de a ne valorifica potențialul.

De șapte ani încoace echipa Moldova Agroindbank 

împărtășește convingerea că performanța ne caracteri-

zează în mai toate domeniile, că avem cu cine și avem cu 

ce, trebuie doar să insistăm probabil mai mult în toate 

domeniile pentru a atinge acel salt calitativ spre care 

aspirăm ca societate. 

 

În aceste condiții, acum că proiectul a ajuns la a șaptea 

ediție și are, așa cum se spune, cei șapte ani de acasă, îi 

dorim Rodicăi Ciorănică și echipei succes în creșterea și des-

coperirea an de an a Oamenilor, Profesioniștilor, Valorilor. 

Echipa Moldova Agroindbank rămâne prin excelență partene-

rul de încredere al tuturor oamenilor și afacerilor țării noastre 

care aleg să evolueze și să-și crească performanța împreună cu 

o instituție financiară puternică. Construim împreună viitorul!

Serghei Cebotari
Președintele Moldova Agroindbank

8

OMUL ANULUI 2019

NE INSPIRĂ EXCELENȚA 
ÎN TOATE DOMENIILE 


