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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.
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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
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.
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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 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.
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Vlad Plahotniuc
Preşedinte AOAM
Vlad Plahotniuc are o bogată experiență profesională în mediul de
afaceri din Republica Moldova. Vlad Plahotniuc este de asemenea
şi fondatorul Fundației de caritate „Edelweiss”.

Deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din 15 februarie 2013, fost
prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova între 30
decembrie 2010 și 15 februarie 2013.
În 1991 a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova cu diploma
de Inginer specializat în Tehnologia Industriei Alimentare.
În 2002 a obținut titlul de Master în Business și Administrare la aceeași Universitate, iar în 2006 a
obținut titlul de licențiat în drept, de la Universitatea de Studii Europene din Moldova.
În debutul carierei sale, în intervalul anilor 1991-1993, Vlad Plahotniuc a ocupat poziția de
specialist la Centrul pentru prevenirea și reabilitarea victimelor minore "Minor", afiliat Primăriei
municipiului Chișinău. A îndeplinit funcția de economist la "Euro Est Hundel" Ltd Moldova, apoi a
lucrat la "Voyage" Moldova. În intervalul anilor 1995-1998, a fondat Grupul Financiar MoldoAmerican "Angels". Între 2001 și 2010, a îndeplinit funcția de Director Comercial, iar mai apoi pe
cea de Director General "Petrom Moldova" S.A., companie pe care a adus-o în poziţia de lider pe
piaţa de retail a produselor petroliere. Din 2005, a ocupat funcția de Vice-președinte al Consiliului
de Administrație a Băncii Comerciale Victoriabank, una dintre cele mai mari bănci din Republica
Moldova, după care în 2006 a devenit Președinte al acesteia, funcție pe care a deținut-o până în
ianuarie 2011.
Cristina Bălan
Director General AOAM
Cristina Bălan este un manager de top, cu peste 15 ani de
experiență profesională în domenii diverse. A participat, în ultimii
ani, la dezvoltarea mai multor proiecte investiționale în Republica
Moldova. Cristina Bălan a absolvit Facultatea de Management la
Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei.
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Şi-a început cariera profesională în 1997, activând în cadrul mai multor companii de renume din
Republica Moldova, inclusiv Orange, PriceWaterhouseCoopers şi Grupul investițional Ascom.

Între 2005 şi 2006, Cristina Bălan a gestionat un program finanțat de USAID şi implementat de
organizația americană Citizens Network for Foreign Affairs, iar în perioada anilor 2007 şi 2008, a
condus reprezentanța din Moldova a Grupului investițional germano-român The Nova Group. În
2008, Cristina Bălan s-a alăturat Grupului Prime Management.

De-a lungul carierei sale, Cristina Bălan a dobândit cunoștințe aprofundate de relații publice,
administrarea afacerilor, resurse umane, finanțe și drept comercial.

Natalia Politov-Cangaș
Membru al Consiliului de Administrare AOAM
Natalia Politov-Cangaş, actualmente Preşedinte al Comitetului de
Direcţie la BC “Victoria Bank” SA, este membru al Consiliului de
Administrare al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova.
Capacităţile manageriale ale Nataliei Politov-Cangaș se datorează
educaţiei multilaterale, Natalia având diplomă de Inginer
Economist şi Economist, absolvind Institutul Politehnic din
Chişinău şi Universitatea Liberă Internaţională, Facultatea Bănci şi
Burse de Valori. Totodată, Natalia Politov-Cangaș este specialist în jurisprudență absolvind
facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.
Natalia Politov-Cangaș deţine diverse funcţii şi poziţii obţinând o experienţă profesională notorie
de 30 ani, activează în cadrul Fabricii Avicole din Vadul lui Vodă, în cadrul Liniei mobile de
Planificare din Oraşul Slobozia, îşi exercită cunoştinţele economice în calitate de Economist
Superior, Economist Principal, Şef-adjunct al Direcţiei Operaţiuni Bancare devenind Director al
Filialei nr.1 Chişinău la Banca de Economii SA, iar din 2006 este Prim-Vicepreşedinte al
Comitetului de Direcţie la BC “Victoriabank” S.A. şi din 2008 până în prezent îndeplineşte
atribuţiile de conducere în calitate de Preşedinte al Comitetului de Direcţie al aceleiaşi instituţii.
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Vitalie Iurcu
Membru al Consiliului de Administrare AOAM
Iurcu Vitalie, actualmente Director General al Operatorului
Naţional de Telecomunicaţii din Republica Moldova - S.A.
“Moldtelecom”, este membru al Consiliului de Administrare al
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova.
Studiile şi Instituţiile absolvite au avut un impact însemnat asupra
calităţilor de conducere şi abilităţilor profesionale ale lui Vitalie
Iurcu.

Absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova în 1994, Vitalie Iurcu îşi continuă
studiile la NewPort University SUA, obţinând Diploma de Masterat în cadrul acestei instituţii.
Anterior carierei sale în “Moldtelecom” S.A,Vitalie Iurcu şi-a adus aportul profesional în
organizaţii precum: Banca Mondială, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională
activând în calitate de Consultant în proiecte, din 2005 până în 2007 este Director General al
Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică (ANRE). În anul 2009 Vitalie Iurcu este
numit Director General al S.A. ”Moldtelecom”, unde îşi desfăşoară activitatea până în momentul de
faţă.

Vaja Jhashi
Membru al Consiliului de Administrare AOAM
Vaja Jhashi a parcurs un drum lung pentru atingerea obiectivelor
sale. În prezent Vaja Jhashi este Preşedinte al “Trans Oil Group of
Companies” din Moldova, este membru al Consiliului de
Administrare al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova.
Motorul cel mai important al succesului său este educaţia
adecvată.
Studiile lui Vaja îşi găsesc începuturile în New York (USA), urmând cu Universitatea de Stat din
Moscova, Studii ale Orientului Mijlociu şi Limbii Arabe, Universitatea din Cairo (Egypt),
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absolvind cu Master în Business şi Administrare la “Indiana University”.
Anterior Preşedinţiei la “Trans Oil Group of Companies”, în anii 1994-1996, Vaja Jhashi a
funcţionat în Marketing în calitate de Vice Preşedinte al "Trans World Traders", Fort Wayne
Indiana (SUA). Din 1996 până în 2003 este Vice Preşedinte la "Trans Oil Ltd", SUA Fort Wayne,
Indiana.
Începând cu 2003 până în prezent Vaja Jhashi îşi aduce aportul profesional şi deţine postul de
Preşedinte şi Director Executiv la “Trans Oil Group of Companies”.

Andrian Candu
Membru al Consiliului de Administrare AOAM
Licențiat în drept, absolvent al Universităţii „Babes-Bolyai” din
România, deține diploma de Master în Drept fiscal şi International
al Universităţii de Economie și Administrare a Afacerilor din
Viena. A activat în ultimii ani ca Director General al Asociaţiei
Oamenilor de Afaceri din Moldova, Senior Manager, lider al
biroului PriceWaterhouseCoopers din Moldova, este Membru al
La 30 mai 2013 a fost ales în funcţie de Vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova.
La 02 iulie 2014 a fost ales în funcție de Ministrul al Economiei.
În prezent deține funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova din 23 ianuarie 2015.
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PROGRAMELE ŞI ACTIVITĂŢILE DE BAZĂ
AOAM semnează un parteneriat cu oamenii de afaceri din Catalonia, Regatul
Spaniei
Reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) s-au întâlnit la Chișinău cu o
delegație a oamenilor de afaceri din Catalonia, regatul Spaniei, pentru a discuta oportunitățile investiționale
din țara noastră. La finalul întrevederii, cele două asociații au convenit asupra concretizării colaborării, prin
semnarea unui parteneriat care presupune stabilirea unor relații strânse de afaceri între Moldova și regiunea
din Spania.

Înițiatorul întâlnirii, Lluis Sancliment, cunoscut ca fondator al platformei Inergias, s-a arătat impresionat de
obținerea unui acord de colaborare după un timp relativ scurt, petrecut de oamenii de afaceri catalani în țara
noastră. Sancliment s-a declarat încântat de oportunitățile prezentate de către AOAM, dar șide
profesionalismul celor pe care i-a întâlnit în cadrul șederii la Chișinău.

Oamenii de afaceri catalani care au vizitat țara noastră sunt activi în domenii precum construcții, industrie,
agricultură, textile și manufactură.
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COMUNICARE
Activitatea AOAM poate fi urmărită pe pagina web. Aici pot fi găsite ultimele noutăţi despre
AOAM şi proiectele realizare pe parcursul anilor.

Doritorii de a adera în calitate de membru al Asociaţiei oamenilor de Afaceri din Moldova pot
îndeplini formularul de aplicare care poate fi găsit pe website-ul asociaţiei:
http://www.aoam.md/ro/contacs/
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DECLARAŢIE FINANCIARĂ
I. Rapoartele financiare
I.1. La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor
financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru
anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi
sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.
I.2. În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi
comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile
rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila
organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.
II. Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute
pe parcursul anului raportat.
Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului
raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.
(MDL)

Sursa de venit
I. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în
actele de constituire

Valoarea sursei
108 607

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi
nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei
necomerciale
Contribuţii de la fondator
Total pe 1.1.
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
A) Donaţii filantropice
B) Granturi
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108 607

C) Donaţii simple
Donatii primite de la diversi donatori persoane fizice
Total pe 1.2
1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din
organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de
colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)
Total pe 1.3.
1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută
în actele de constituire
Total pe 1.4.
1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi
prevăzute în actele de constituire

Total pe 1.5.
total pe I.
II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice
auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)
2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma
investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte
investiţii)
Total pe 2.1.
2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării
proprietăţii
Total pe 2.2.
2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia
în vigoare
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108 607

Total pe 2.3.
Total pe II.
Total surse

108 607

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care
corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

I. Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.
3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.
Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite
se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de
activitate.
Tabelul 2.
(MDL)
Utilizarea mijloacelor financiare
şi/sau materiale
Sursa de acoperire a cheltuielilor

Cheltuieli cu desti-naţie
specială

Proiecte
1. Surse rezultate în urma desfăşurării
activităţii prevăzute în actele de
constituire
1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii
materiale şi nemateriale a fondatorilor,
membrilor organizaţiei necomerciale
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie
specială
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În scopuri generale

Cheltuieli
administra
tive
65 974

65 974

A) Donaţii filantropice
B) Granturi
C) Donaţii simple
1.3. Alte venituri din activitatea statutară
(încasări din organizarea lecţiilor,
expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)
1.4. Venituri rezultate din activitatea
economică prevăzută în actele de
constituire
1.5. Venituri financiare/materiale
obţinute din alte activităţi prevăzute în
actele de constituire
2. Surse rezultate în urma desfăşurării
activităţii economice auxiliare
(neprevăzute în actele de constituire)
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2.1. Venituri obţinute în formă de
dividende în urma investiţiilor (titlurilor de
valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte
investiţii)
2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării
sau înstrăinării proprietăţii
2.3. Venituri obţinute din alte surse
neinterzise de legislaţia în vigoare

Total acoperire cheltuieli

65 974

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.
Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor
financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.
Tabelul 3
(MDL)

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale
Articole de
cheltuieli

Cheltuieli directe
de program total,
inclusiv:
Consumabile
Salarii şi
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Renaste
Moldova

Proiecte
sociale

Proiecte
culturale

Proiecte
educatio
nale

Scopuri
generale

defalcări în
fondul social
Echipament
Cheltuieli de
delegare şi
transport
Alte cheltuieli
(arenda)
2. Cheltuieli
generale şi
administrative
total,

65 974

inclusiv:
Consumabile (de
birou şi
gospodărie)
Salarii şi
defalcări în
fondul social

20 543

Cheltuieli de
delegare şi
transport
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Alte cheltuieli
(arenda,
comunale,
bancare)

45 431

Total cheltuieli

65 974

3.3. Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor,
consultanţilor, experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi
valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii.
Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor,
consultanţilor, experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi
valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii se reflectă în forma prevăzută de
tabelul 4.
Tabelul 4.
(MDL)
Funcţia
Numărul de
persoane
Membrii organelor de conducere

5

Angajaţii permanenţi

2

Angajaţi prin cumul

1

Consultanţi

-

Experţi

-

1 8

