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Despre noi

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) este o asociație obștească, neguvernamentală,
non-profit, ce reunește oameni de afaceri având convingeri comune de dezvoltare a societății prin
sprijinirea mediului de afaceri și prin susținerea spiritului antreprenorial pentru o creștere durabilă a
economiei naționale, în contextul valorilor și standardelor Uniunii Europene. Totodată, AOAM este
un promotor al programelor și proiectelor de dezvoltare orientate către impulsionarea mediului de
afaceri, aplicabile atât la nivelul companiilor private, cât și la nivelul economiei naționale.
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova este un nucleu de consolidare și promovare a valorilor
împărtășite de membrii săi, ce țin de principiile fundamentale ale economiei de piață, libera
concurență, guvernarea economică transparentă, gestionarea eficientă a sectorului privat și public aplicând principiile procesului decizional eficient, în scopul obținerii prosperității naționale.
Obiectivele majore ale AOAM se concentrează pe trei direcţii principale:
1) Optimizarea cadrului normativ care vizează mediul de afaceri;
2) Promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare și atragerea investițiilor străine;
3) Susținerea business-ului mic și mijlociu și construirea unui cadru de afaceri și investițional
eficient.
În scopul realizării acestor obiective AOAM își va direcționa eforturile asupra următoarelor domenii
primordiale:
§

§

Promovarea inițiativelor legislative. Cadrul legislativ stabilește regulile de joc în economia
națională. În acest context, AOAM își propune să contribuie la crearea unui parteneriat
eficient între instituțiile statului și societatea civilă, devenind o tribună de expunere a
solicitărilor mediului de afaceri pentru amendarea, modificarea și propunerea de proiecte
legislative.
Atragerea investițiilor străine pentru creșterea economică durabilă. AOAM își propune să
depună eforturi pentru a stimula investițiile străine în Republica Moldova. În sprijinul acestui
obiectiv, AOAM va contribui la crearea unui climat investițional favorabil activității
investitorului străin, care sa-i ofere facilități nu mai puțin favorabile decât celui autohton.
De asemenea, AOAM își asumă rolul de promotor al proiectelor investiționale în Republica
Moldova și își propune să devină o punte de legătură între întreprinderile autohtone și
investitorii străini. Contactele investiționale pot fi stabilite în contextul participării la
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§

§

§

forumuri investiționale internaționale în cadrul cărora AOAM speră să contribuie la
promovarea imaginii și la sporirea atractivității investiționale a Republicii Moldova.
Sporirea capacității profesionale a administratorilor de afaceri. Instruirea și capacitatea
profesională a administratorilor de afaceri, la fel ca și a personalului tehnic, este crucială
pentru succesul unei companii și supraviețuirea acesteia într-un mediu concurențial acerb.
Dezvoltarea capacității profesionale, familiarizarea și adaptarea la standarde internaționale
de gestiune a afacerilor reprezintă etape firești de modernizare ce se impun în contextul actual
al întețirii concurenței.
Facilitarea și dezvoltarea mediului de afaceri intern. AOAM consideră că mediul de afaceri
se poate dezvolta numai în condițiile unui climat concurențial sănătos și a unei legislații
interne adecvate și stimulatoare pentru antreprenori. Astfel, Asociația urmărește adoptarea
unor măsuri de încurajare a investitorilor și antreprenorilor, prin eliminarea obstacolelor
legislative ce stau în calea manifestării spiritului antreprenorial liber.
Promovarea exporturilor. Pentru o piață de desfacere relativ mică, precum Republica
Moldova, unica opțiune de dezvoltare eficientă a companiilor autohtone rezidă în accesul
liber pe piețele externe. Totodată, promovarea exporturilor contribuie esențial la echilibrarea
balanței de plăți și implicit la stabilizarea macroeconomică în care activează mediul de
afaceri. În acest context, AOAM va participa activ la elaborarea politicilor statului de
promovare a exporturilor, precum și la identificarea avantajelor oferite de participarea
Republicii Moldova la diferite zone de comerț liber. AOAM va pune la dispoziția membrilor
și a mediului de afaceri oportunitățile privind accesul pe piețele externe și modalitățile de
promovare.

2. Membrii AOAM
De la înființare, în anul 2010, numărul membrilor AOAM a crescut treptat, ajungând acum la ... de
membri activi. Fiecare dintre membri Asociației împărtășește viziuni de dezvoltare generală,
demonstrând astfel înțelegere pentru importanța calității mediului legal, fiscal şi investițional, a
mentalităţilor și practicilor în care se derulează afacerile.
Din componența Asociației fac parte persoane cu renume în lumea afacerilor din Republica Moldova,
care dispun de o experiență vastă și cunoștințe profunde privind practicile de afaceri locale și
internaționale.
Structura organizatorică a Asociației este compusă din:
§ Adunarea Generală - organul suprem de conducere ce determină direcţiile principale de
activitate, adoptă, completează şi modifică Statutul, hotărăşte reorganizarea sau lichidarea
Asociaţiei, examinează şi aprobă bugetul şi bilanţul financiar anual, alege şi revocă membri
ai Consiliului de Administrare, Directorul General, Directorul Executiv şi Cenzorul,
mandatul organelor alese fiind de doi ani.
§ Consiliul de Administrare - organul permanent de conducere subordonat Adunării Generale,
constituit din cinci persoane – preşedinte şi membrii Consiliului de Administrare, elaborează
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§

§
§

strategia dezvoltării, asigură îndeplinirea deciziilor prezentând rapoarte Adunării Generale,
aprobă regulamente de uz intern.
Directorul General - adoptă decizii, emite ordine şi indicaţii, reprezintă Asociaţia în instanţe,
gestionează activitatea asigurând integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului acesteia,
format din cotizaţiile de membru, sponsorizări şi donaţii, subvenţii de stat, venituri realizate
din activitatea economică proprie.
Directorul Executiv - reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile publice, persoane fizice
şi juridice, administrează mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii, contracte, deschide
conturi bancare şi semnează documente financiare.
Cenzorul - efectuează controlul asupra activităţii economico-financiare, analizează
respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor, controlează legalitatea utilizării
mijloacelor financiare şi prezintă dare de seamă anual Consiliului de Administrare şi
Adunării Generale.

3. Programe și activitățile de bază
3.1. Granturi AOAM pentru 5 tineri antreprenori
Costul proiectului: 3,727.00 $
Data: 27 Ianuarie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/a-oferit-primele-5-granturi-din-fondul-pentru-sus-inerea-tinerilor-antrepre-10634/
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) a acordat cinci granturi, în valoare de 50 000 de lei fiecare, unor
tineri care desfășoară afaceri în sate din Republica Moldova. Aceste granturi sunt oferite dintr-un fond special destinat
tinerilor, deschis de AOAM la începutul acestui an.
Raport de cheltuieli
Descriere Cost
Granturi pentru 5 antreprenori
Tipar materiale, design (banere, certificate, brosuri)
Cina cu benificiarii de grant
TOTAL

Suma, Lei
$
$
$
$

Echivalent, USD
2,467
460
800
3,727.00

3.2. Proiect de instruire oferit de AOAM pentru sustinerea tinerilor antreprenori
Costul proiectului: 989.00 $
Data: 10 Martie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/absolven-i-pe-pia-a-muncii-10656/
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova susține în mod activ programele care vizează integrarea absolvenților pe
piața muncii. ,,E important să oferim mai multe oportunităţi pentru ca aceşti tineri educați, instruiți, calificați să îşi poată
construi o carieră de succes în ţară”, a declarat directorul general al AOAM, Andrei Crigan, în discursul susținut cu
ocazia lansării Programului ITMC – Internship. Training. Mentoring. Coaching Programme – ediția 2016.
Raport de cheltuieli
Descriere Cost
Chirie Sala Cort Yard, Hotel Codru
TOTAL
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Suma, Lei
20,000 L

Echivalent, USD
$ 989.00
$ 989.00

3.3. Cursuri gratuite de business pentru 5 antreprenori, beneficiarii de grant AOAM
Costul proiectului: 2,582.00 $
Data: 16 Mai 2016
http://www.aoam.md/ro/news/cei-5-antreprenori-care-au-primit-granturi-de-la-aoam-participa-in-cursuri-de-co-10758/
Benificiarii de granturi AOAM au participat intr-un program de coaching care ii va ajuta sa-și gestioneze afacerile mai
bine.
La prima lecție, cu tematica ”Alegerea nișei și generarea potențialilor clienți,”
Raport de cheltuieli
Descriere Cost
Plata pentru cursurile de coaching pentru benificiarii de grant
Transport din diferite regiuni ale RM pentru Grantisti la cursurile de
coaching
TOTAL

Suma, Lei
42,273 L

$
$

Echivalent, USD
2,085
497.00

$

2,582.00

10,054 L

3.4. Forumul economic “Republica Moldova, în noul context regional”
Costul proiectului + penalitati pentru anulare : 171,944.04 $
Data: 25 Mai 2016
http://www.aoam.md/ro/news/forumul-economic--republica-moldova-in-noul-context-regional---10724/
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) a găzduit astăzi, la Chișinău, Forumul economic “Republica
Moldova în noul context regional”, cu participarea președintelui fondator Vlad Plahotniuc, a prim-ministrului Pavel
Filip, vicepremierului și ministrului Economiei Octavian Calmîc și a fostului președinte al Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso.
Lor li s-au alăturat sute de oameni de afaceri din țară și investitori din regiune, analiști de talie internațională, printre
care cunoscutul Vladislav Zhukovskiy, analist economic din Rusia, și Igor Barat, fost responsabil în cadrul
Guvernului Slovaciei pentru introducerea monedei euro, dar și parteneri internaționali și economici ai Republicii
Moldova, printre care șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirkka Tapiola.
a) Raport costuri si Penalități pentru Forumul anulat in Ianuarie 2016
Descriere Cost
Jose Manuel Barroso - penalitate pentru anularea evenimentului
Leogrand Hotel SRL
GRAND TOTAL

Suma, Lei

Echivalent, USD
$
77,800.00
$
24,979.61
$
102,779.61

505,952 L

b) Raport Costuri FORUM ECONOMIC din 25 Mai 2016
Descriere Cost
Materiale promoționale/Elemente décor pentru 3 Sali + lobby/
Logistica & Echipament ethnic/Tipar/expo zona grantisti
Servicii de traducere, expedierea fizica, e-mail a invitatiilor, hostese,
echipament traducere
Traducerea materialelor tipar
Chirie 3 sali Radisson Blu 27 + 2 coffee break-uri + 1 lunch (+1 zi
pentru pregatire)
Onorariu Jose Manuel Barroso TOTAL inclusiv 12% și TVA
Onorariu Vladislav Zhukovsky TOTAL inclusiv 12% și TVA
Onorariu Barat, Speaker din Slovacia - TBD
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Suma, Lei

Echivalent, USD

672,490.00 L

$

33,201.84

112,734.00 L

$

5,565.85

10,693.30 L

$

527.00

238.103.00 L

$

11,755.50

210 697.00 L
30,870.00 L

$
$
$

102,100.00
10,402.43
425.00

Cazare, consumatie: JMBarroso, Zhukovsky, Barat, Hugo Chittinden
Cheltuieli de reprezentanta, vizita la Cricova – delegatia JMBarroso
Bilete avia pentru 3 speakeri: JMBarroso, Zhukovsky, Barat,
Servicii VIP Aeroport pentru invitatii la forum: JMBarroso,
Zhukovsky, Barat, Hugo Chittinden
GRAND TOTAL

80,642.00 L
52,675.00 L
22,780.00 L

$
$
$

3,981.42
2,600.00
1,125.00

5,280 L

$

260.00

$

171,944.04

3.5. GRUP DE DIALOG ECONOMIC a reunit peste 100 oameni de afaceri
Costul proiectului: 9,960.00 $
Data: 09 Iunie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/ini-iativa-aoam-primul-grup-de-dialog-economic-a-reunit-peste-100-oameni-de-afac10746/
Aproximativ 100 de antreprenori și dezvoltatori, reprezentând companii autohtone și din străinătate, au participat
astăzi la o dezbatere cu privire la soluțiile de îmbunătățire a climatului de afaceri și investițional din țara noastră.
Evenimentul a fost găzduit de către Vlad Plahotniuc, fondator al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova.
În cadrul discuțiilor, au fost dezbătute o serie de măsuri, proceduri și politici care afectează activitatea companiilor,
precum și pașii care ar trebui realizați pentru corectarea sau îmbunătățirea acestora.
La discuție au participat și s-au implicat oameni de afaceri care își desfășoară activitatea de ani de zile în Republica
Moldova, reprezentând domenii diverse, precum construcții, financiar-bancar, comerț, agricultură, IT și
telecomunicații, industrie, servicii, imobiliar.
Descriere Cost
Fourchette Restaurant Codru 100 persoane +music band
Serviciu de traducere + echipament sunet
Décor sala + material tipar
GRAND TOTAL

Suma, Lei
124,100.00 L
58.302.22 L
19,050.00 L

$
$
$
$

Echivalent, USD
6,135.49
2,882.44
942.00
9,960.00

3.6. Dezbatere AOAM: O delegație din China și producătorii autohtoni au discutat
despre promovarea vinurilor moldovenești peste hotare
Costul proiectului: 822.00 $
Data: 28 Iunie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/dezbatere-aoam-o-delega-ie-din-china--i-producatorii-autohtoni-au-discutat-despr10782/
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) a adus la aceeași masă de discuții o delegație din Republica
Populară Chineză, producători din industria vinicolă autohtonă și reprezentanți ai autorităților publice de la Chișinău.
În cadrul dezbaterilor, au fost menționate cele mai bune soluții pentru a facilita accesul vinurilor produse în țara
noastră pe piața din China.
Alături de reprezentanți ai AOAM, la discuțiile de astăzi au participat membri ai delegației străine din Taicang, China,
producători din industria vinicolă din Republica Moldova, printre care Lion Gri, Asconi, Dragan Group, Vinăria din
Vale, Bas-Vinex, dar și reprezentanți ai autorităților publice centrale, printre care vice-ministrul Economiei, Vitalie
Iurcu.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Fourchette Restaurant Codru, pranz pentru delegatia din China
15,630.00 L $
772.00
Servicii fotograf
$
50.00
GRAND TOTAL
$
822.00
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3.7. AOAM continuă seria de consultări pentru îmbunătățirea mediului de afaceri
din Republica Moldova
Costul proiectului: 1,051.00 $
Data: 21 Iulie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/aoam-continua-seria-de-consultari-pentru-imbunata-irea-mediului-de-afaceri-din-r10813/
Aproximativ 80 de oameni de afaceri, reprezentând companii de top din domenii economice diferite, au participat
astăzi la cea de-a doua ședința a Grupului de Dialog Economic, organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri din
Moldova. În cadrul evenimentului, care a beneficiat de prezența viceprim-ministrului și ministrului Economiei,
Octavian Calmâc, au fost discutate mai multe probleme specifice mediului de afaceri din Republica Moldova.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Fourchette Restaurant Codru
16,210.00 L
$
801.00
Servicii de traducere
5,040.00 L
$
250.00
GRAND TOTAL
$
1,051.00

3.8. Dialog cu tinerii antreprenori
Costul proiectului: 162.00 $
Data: 27 Iulie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/directorul-aoam--invitatul-special-al-tinerilor-antreprenori-10826/
Directorul general al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), Andrei Crigan, a fost invitat, în calitate
de invitat special, să ofere sfaturi tinerilor antreprenori și să vorbească despre AOAM, dar și despre începuturile
carierei sale, în cadrul unei Cine de lucru organizată de Junior Chamber International.
Andrei Crigan le-a prezentat participanților la evenimentul intitulat sugestiv ”Seara cu antreprenori” informații despre
proiectele interesante desfășurate de AOAM, despre implicarea Asociației atât în susținerea tinerilor antreprenori, cât
și în proiecte care vizează economia națională.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Fourchette Restaurant Codru
3,261.52 L
$
162.00
GRAND TOTAL
$
162.00

3.9. Consolidarea dialogului oamenilor de afaceri cu instituțiile responsabile de
guvernanța fiscală, discutată în cea de-a treia ședință a Grupului de Dialog
Economic
Costul proiectului: 262.00 $
Data: 28 Iulie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/consolidarea-dialogului-oamenilor-de-afaceri-cu-institu-iile-responsabile-de-guv-10832/
Politicile instituțiilor responsabile de guvernanța fiscală și modul în care influențează acestea business-ul din țara noastră
au fost discutate în cadrul celei de-a treia ședințe a Grupului de Dialog Economic, organizate de Asociația Oamenilor
de Afaceri din Moldova. La ședința care a reunit reprezentanții unor companii de top din Republica Moldova au
participat ministrul de Finanțe, Octavian Armașu, Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și șeful
Inspectoratului Fiscal, Serghei Pușcuța.
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Descriere Cost
Fourchette Restaurant Codru
Servicii sunet
GRAND TOTAL

Suma, Lei
27,628.53 L
1,912.00 L

$
$
$

Echivalent, USD
162.00
100.00
262.00

3.10. Master Class cu Andy Szekely pentru studenți și tineri antreprenori
Costul proiectului: 42,984.48 $
Data: 24 August 2016
http://www.aoam.md/ro/news/asocia-ia-oamenilor-de-afaceri-din-moldova-deschide-in-aceasta-luna-un-program-d10838/
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova a lansat, astăzi, Cursurile de pregătire și leadership pentru tinerii
antreprenori, la inițiativa președintelui fondator al AOAM, Vlad Plahotniuc.
Primul seminar a avut loc astăzi, la Chișinău, sub sloganul “Leading for THE BEST in YOU” și s-a bucurat de prezența
a aproximativ 1000 de tineri. Cele 4 ore de curs au fost susținute de cunoscutul trainer profesionist, Andy Szekely, autor
a mai multor manuale despre dezvoltare personală și antreprenoriat.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Tipar materiale pentru eveniment
49,542.00 L
$
2,450.00
Promovare. elaborare Landing Page, gestionarea listei de invitati,
41,595.00 L
$
2,056.45
hostese
Bilet avia pentru speaker-ul din Romania + serviciu VIP Aeroport +
11,719.52 L
$
580.00
cazare
Servicii training Andy Szekely
77,139.75 L
$
3,814.00
Chirie sala, Fourshette Radisson Leogrand Hotel 1000 pers
268,630.00 L
$
13,281.03
Servicii décor, echipament tehnic
414,064.00 L
$
20,472.00
Transmisiune LIVE Realitatea TV
6,699.00 L
$
331.00
GRAND TOTAL
$
42,984.48

3.11. Membrii Grupului de Dialog Economic al AOAM au discutat proiectul
Politicii bugetar-fiscale pentru 2017 cu reprezentanții Ministerului de Finanțe
Costul proiectului: 1,366.00 $
Data: 05 Septembrie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/membrii-grupului-de-dialog-economic-al-aoam-au-discutat-proiectul-politicii-buge10879/
Peste 50 de companii și mari angajatori, membri ai Grupului de Dialog Economic al Asociației Oamenilor de Afaceri
din Moldova (AOAM), au participat astăzi la o dezbatere pe marginea proiectului Politicii bugetar-fiscale pentru 2017.
Evenimentul a fost organizat de AOAM și a beneficiat de participarea ministrului și vice-ministrului de Finanțe,
Octavian Armașu, respectiv, Veronica Vragaleva, care au prezentat membrilor Asociației principalele măsuri incluse în
proiectul Politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Fourchette Restaurant Codru
27,628.00 L
$
1,366.00
GRAND TOTAL
$
1,366.00

3.12. Membrii Grupului de Dialog Economic au discutat politicile din domeniul
concurenței
Costul proiectului: 1,100.00 $
Data: 08 Septembrie 2016
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http://www.aoam.md/ro/news/membrii-grupului-de-dialog-economic-au-discutat-politicile-din-domeniul-concuren10889/
Mai mult de 70 de antreprenori, reprezentând companii de top din domenii economice diferite, au avut posibilitatea să
discute astăzi cu președintele Consiliului Concurenței, Viorica Cărare și Membrul Plenului Consiliului Concurenței Ion
Maxim, despre modalitatea de colaborare dintre mediul de afaceri și această instituție. Evenimentul a fost organizat de
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova și a reunit membrii Grupului de Dialog Economic înființat de AOAM.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Fourchette Restaurant Codru
22,260.00 L
$
1,100.00
GRAND TOTAL
$
1,100.00

3.13. Forumul "DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎNTR-UN MEDIU
CONCURENȚIAL”
Costul proiectului: 123,479.65 $
Data: 27 Septembrie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/vlad-plahotniuc---ma-bucura-intersul-tinerilor-pentru-dezvoltarea-unui-business-10932/
Trei oameni de afaceri de succes și traineri de business, dar și un celebru economist din Federația Rusă, au împărtășit
experiența lor cu cei aproximativ 700 de tineri și antreprenori moldoveni, prezenți astăzi la Chișinău, la Forumul
“Dezvoltarea afacerilor într-un mediu concurențial”. Evenimentul este al doilea din seria de master-class-uri destinate
susținerii tinerilor antreprenori, organizate de către Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM).
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Promovare. elaborare Landing Page, gestionarea listei de invitati,
42,014.51 L
$
2,077.19
hostese
Tipar materiale pentru eveniment
49,542.00 L
$
2,450.00
Servicii décor, echipament tehnic
570,730.00 L $
28,217.00
Chirie sala, Fourshette Radisson Leogrand Hotel 700 pers
285,763.95 L $
14,128.13
Branding
12,794.23 L $
633.00
Bilete avia + servicii VIP Aeroport pentr 4 Speakeri din Federatia Rusa
82,904.00 L $
4,098.76
Cazare hotel Nobil + consumatia delegatiei
66,194.50 L $
3,272.65
Onorariu pentru 4 speakeri din Federatia Rusa + taxe si impozite
1,387,603.86 L $
68,602.92
GRAND TOTAL
$
123,479.65

3.14. Conferinta AOAM Capitalul Privat Moldovenesc
Costul proiectului: 55,248.82 $
Data: 05 Octombrie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/aoam-crede-in--ansa-capitalului-privat-moldovenesc-10942/
Conferința ”Antreprenorii Moldovei - Capitalul Privat Moldovenesc”, organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri
din Moldova (AOAM), în cadrul celei de-a III-a ediții a Forumului ”Moldova Business Week” a strâns 500 sute de
oameni de afaceri dornici să discute despre capitalul privat moldovenesc cu oficiali ai Ministerului Economiei, cu
reprezentanți ai unor companii importante din Republica Moldova și cu experți internaționali în domeniul economic.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Promovare. elaborare Landing Page, gestionarea listei de invitati,
46,457.51 L
$ 2,296.85
hostese
Tipar materiale pentru eveniment
49,542.00 L
$ 2,450.00
Servicii décor, echipament tehnic
527,199.92 L
$ 26,064.68
Chirie sala, Fourshette Radisson Leogrand Hotel 700 pers
401,108.81 L
$19,830.76
Onorariu pentru speakerul din Lituania, expert in exporturi + taxe si
15,008.37 L
$ 742.01
impozite
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Excursie la Cricova cu oaspetele din Lituania
Bilet avia + serviciu VIP Aeroport pentru oaspetele din Lituania
Onorariu 50% pentru elaborarea Studiul Capitalui Privat Moldovenesc
Servicii de traducere
GRAND TOTAL

2,990 L
19,388.00 L
46,020.00 L
9,764.65 L

$ 148.00
$ 958.54
$ 2,275.22
$ 482.76
$ 55,248.82

3.15. Granturi oferite pentru tineri antreprenori si cursuri de coaching „Angry
Business”
Costul proiectului: 28,500.00 $
Data: 17 Octombrie 2016
http://www.aoam.md/ro/news/cine-sunt-cei-10-tineri-care-au-primit-granturile-aoam-pentru-dezvoltarea-afacer10948/
Programul AOAM, prin care sunt sprijiniți tinerii oameni de afaceri din Republica Moldova, merge mai departe.
O societate prospera dar și o creştere economică este generata în primul rand de sustinerea sectorului privat prin
crearea locurilor de muncă, motivarea acestora de a reveni în tara, doar ca toate acestea au nevoie de o finantare.
Descriere Cost
Suma, Lei
Echivalent, USD
Granturi pentru 15 antreprenori a cate 50,000.00 lei
500,000.00 L $
24,719.92
Cursuri de Coaching pentru 15 antreprenori
58,788.00 L $
2,906.47
Décor pentru oformarea salii pentru decernarea granturilor
17,690 L $
874.59
GRAND TOTAL
$
28,500.00

11 | P a g e

4. Declarația financiară

SIT UAŢ IIL E FINANCIARE
a l e orga ni za ţ i ei ne c ome rc ia l e
pentru perioada ___ianuarie - decembrie_____ 2016 __
Entitatea Asociatia Oamenilor de Afaceri din
Sediul: MD RM mun. Chisinau bd. D. Cantemir 1/1
Forma organizatorico-juridică: asociatie obsteasca

MoldovA

1010620005368

Date generale
1. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 5 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 5 persoane,
2) muncitori 0 persoane.
2. Numărul personalului la 31 decembrie 2016, (cinci) persoane.
3. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune 509 491 lei.
4. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile
membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, 0.00 lei.
5. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.4 zero lei, inclusiv rambursate zero lei.
6. Datoriile pe termen lung şi curente cu termenul de prescripţii expirat zero lei.
7. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj zero lei,
2) valoarea contabilă zero lei.
BILANŢUL
la _31 DECEMBRIE__ 2016___
Nr.
cpt.
1
1.

2.

ACTIV
2
Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale în curs de execuţie
Terenuri
Mijloace fixe
Investiţii financiare pe termen
Alte active imobilizate
Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060)
Active circulante
Materiale
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
Producţia în curs de execuţie şi produse
Creanţe comerciale şi avansuri acordate
Creanţe ale bugetului
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Cod
rd.
3
010
020
030
040
050
060
070

080
090
100
110
120

Sold la
Începutul perioadei de gestiune
Sfîrşitul perioadei de gestiune
4
5
11 145

8 665

29 596

46 703

40 741

55 368

2 072 621
20 480

2 335
20 480

Creanţe ale personalului
Alte creanţe curente, din care
Creanţe privind mijloacele cu destinaţie specială
Numerar
Investiţii financiare curente
Alte active circulante
Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 +
rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)
Total active (rd.070 + rd.180)

Nr.
cpt.
1
3.

2.
4.
5.

3.

PASIV
2
Capital propriu
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune
Aporturi iniţiale ale fondatorilor
Fond de active imobilizate
Fond de autofinanţare
Alte fonduri
Total capital propriu
(rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)
Datorii pe termen lung
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)
Datorii curente
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
Datorii financiare curente
Datorii comerciale şi avansuri primite
Datorii faţă de personal
Datorii privind asigurările sociale şi medicale
Datorii faţă de buget
Venituri anticipate curente
Alte datorii curente
Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +
rd.360 + rd.370 + rd.380)
Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)

130
140
141
150
160
170
180

625 513

545 699

129
2 718 743

129
568 643

190

2 759 484

624 011

Cod
rd.
3
200
210
220
230
240
250
260

270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

Sold la
Începutul perioadei de gestiune
Sfîrşitul perioadei de gestiune
4
5

2 013

1 608

2 013

1 608

2 735 440
2 735 440

489 985
489 985

22 024
7

132 411
7

22 031

132 418

2 759 484

624 011

SITUAŢIA DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
de la _01 IANUARIE_ pînă la _31 DECEMBRIE__2016__
Indicatori
1
Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinaţie specială
(rd.010 – rd.020)
Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)

13 | P a g e

Cod
rd.
2
010
020
030
040

Perioada de gestiune
precedentă
3

Curentă
4

3 191 989

13 437 999

Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea
economică)
Excedent (deficit) aferent altor activităţi (rd.040 – rd.050)
Venituri din activitatea economică
Cheltuieli din activitatea economică
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 –
rd.080)
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030 +
rd.060 + rd.090 – rd.100)

050

3 193 334

13 487 753

060
070
080
090

(1 345)
1 345

( 49 754 )
49 754

1 345

49 754

100
110

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
de la _01 IANUARIE_ pînă la _31 DECEMBRIE__2016__
Nr.
d/o
1
1

2

3

4

5

Indicatori
2
Mijloace cu destinaţie specială
Finanţări cu destinaţie specială din bugetul naţional
Finanţări cu destinaţie specială din bugetul local
Granturi
Asistenţa financiară şi tehnică
Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială
Total mijloace cu destinaţie specială
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
Mijloace nepredestinate
Donaţii
Ajutoare financiare
Alte mijloace nepredestinate
Total mijloace nepredestinate
(rd.070 + rd.080 + rd.090)
Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor
Taxe de aderare şi cotizaţii de membru
Alte contribuţii
Total contribuţii ale fondatorilor şi membrilor
(rd.110 + rd.120)
Fonduri
Aporturi iniţiale ale fondatorilor
Fondul de active imobilizate
Fondul de autofinanţare
Alte fonduri
Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)
Alte surse de finanţare
Total surse de finanţare
(rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)

Cod
rd.
3

Sold la începutul
perioadei de
gestiune
4

Diminuări

5

6

Sold la sfîrşitul
perioadei de
gestiune
7

010
020
030
040
050
060

070
080
090
100

2 090 428
33 012

10 463 534
6 393

12 063 977
39 405

489 985

2 123 440

10 469 927

12 103 382

489 985

110
120
130

612 000

750 000

1 362 000

612 000

750 000

1 362 000

2 735 440

11 219 927

13 465 382

140
150
160
170
180
190

Datele din acest raport anual sunt autentice şi corecte.
Numele reprezentantului autorizat: BALTAG Alexandru
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Majorări

489 985

