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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
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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
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
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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.

MEMBRII AOAM
De la înființare, în anul 2010, numărul membrilor AOAM a crescut treptat. 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.
Din conducerea Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova fac parte Vlad Plahotniuc,
președinte AOAM,

Andrei Crigan, director General, Natalia Politov-Cangaș, membru al

Consiliului de Administrare, Vitalie Iurcu, membru al Consiliului de Administrare, Vaja Jhashi,
membru al Consiliului de Administrare, Andrian Candu, membru al Consiliului de Administrare
(pentru detalii: http://www.aoam.md/ro/cine-suntem/).
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,
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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.

PROGRAMELE ŞI ACTIVITĂŢILE DE BAZĂ
10 Iunie 2015

Numirea noului Director General AOAM

Andrei Crigan este noul director general al
AOAM
La începutul lunii iunie, Asociația Oamenilor de Afaceri din
Moldova are un nou director general: Andrei Crigan,
economist şi consultant în domeniul afacerilor, are un
portofoliu impresionant de clienți, cu care a lucrat în cei 9 ani
de activitate profesională în RepublicaMoldova.
Potrivit CV-ului său, disponibil pe www.aoam.md, noul
director general al AOAM a colaborat cu investitori străini și companii de top din Republica
Moldova. Printre acestea se numără și majoritatea organizațiilor internaționale prezente în ţara
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noastră, precum: Banca Mondială, BERD, USAID, UNDP, IFAD, SIDA, OECD și Fundația
SOROS. De asemenea, Andrei Crigan a urmat şi numeroase programe de pregătire în țară și în
străinătate în materie de planificare strategică, dezvoltare și administrarea afacerilor, marketing,
finanțe, resurse umane, managementul riscurilor, precum și în managementul, implementarea și
monitorizarea proiectelor.
Decizia de a se alătura Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova este o provocare şi o nouă
etapă binevenită în cariera sa, consideră Andrei Crigan. “Am venit alături de cea mai influentă
Asociaţie din acest domeniu, al afacerilor din Moldova. Iniţiativa, inovaţia şi investiţiile sunt cele
trei mari direcţii pe care ne axăm activitatea, care urmăreşte stimularea mediului de afaceri din
Republica Moldova şi, odată cu aceasta, creşterea investiţiilor în economia ţării. Sunt hotărât să
preiau practicile de succes deja implementate de AOAM şi să vin cu propriile cunoştinţe şi cu
pregătirea mea, pentru ca AOAM să fie un promotor al dezvoltării şi stabilităţii mediului de afaceri
şi un factor care să contribuie direct la modernizarea statului”, a declarat Andrei Crigan, la scurt
timp după preluarea funcţiei.

25 Septembrie 2015

AOAM a participat la o dezbatere cu experţii FMI
Consolidarea economiei naţionale, prin rezolvarea problemelor din sistemul financiar şi
implementarea reformelor, este condiţiile necesare şi obligatorii pentru modernizarea Republicii
Moldova. Aceasta este concluzia discuţiilor la care au luat parte experţii Fondului Monetar
Internaţional veniţi la Chişinău şi membri ai Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova
(AOAM), AmCham (American Chamber of Commerce in Moldova), European Business
Association (EBA), Foreign Investors Association (FIA) şi reprezentanţi ai marilor companii de pe
piaţă.
În vreme ce consolidarea financiară este una dintre condiţiile de bază asupra cărora atrag atenţia
experţii de la Fondul Monetar Internaţional, asociaţiile şi organizaţiile non-guvernamentale care
activează în Republica Moldova au vorbit şi despre necesitatea unei viziuni de dezvoltare a ţării,
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complementară cu rezolvarea problemelor actuale. “Moldova este o ţară în tranziţie spre dezvoltare.
Rezolvarea problemelor şi consolidarea mecanismelor statului este vitală. Totodată, importantă
este şi viziunea, trebuie să ştii încotro te îndrepţi, care este modelul de dezvoltare pe care îl alegem
ca stat”, a spus Andrei Crigan, directorul general al AOAM.
La rândul lor, experţii FMI au susţinut Republica Moldova să abordeze reformele “din interior”,
propunând soluţii constructive pentru soluţionarea nemulţumirilor actuale.
03 Noiembrie 2015

AOAM

a

lansat

platforma

de

consultanță

“SFATURI

PENTRU

ANTREPRENORI” pentru antreprenorii autohtoni
Începând din luna noiembrie, rubrica SFATURI PENTRU ANTREPRENORI de pe pagina
oficială a Asociației, www.aoam.md, va fi actualizată periodic cu ghiduri utile realizate special
pentru a oferi răspunsuri oamenilor de afaceri experimentați sau celor care abia au inițiat afaceri,
tinerilor cu inițiative antreprenoriale și studenților în domeniul economic.
“Informațiile pe care AOAM le pune la dispoziție pe site-ul său oficial îi vor ajuta oamenii de
afaceri să se adapteze eficient și ușor la acele schimbări necesare, firești, prin care trece orice
afacere”, au explicat specialiștii AOAM, care au lucrat la elaborarea acestor ghiduri.
“Această nouă inițiativă a AOAM este gândită în sprijinul antreprenorilor, pentru a-i ghida în
gestiunea eficientă a afacerilor pe care le au aici, în Moldova sau în regiune. Aceste piețe comportă
marje înalte de profit, dar şi provocări pe măsură”, a declarat Andrei Crigan,directorul general al
AOAM.
La moment, pe site-ul AOAM au fost publicate informații utile cu privire la accesul la finanțare
preferențială sau obișnuită, tipurile de investitori și modul de comunicare cu ei, despre
managementul crizei și despre DCFTA și alte aspecte ale relației economie a Moldovei cu Uniunea
Europeană.
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Alte ghiduri cu informații de interes vor fi publicate periodic pe www.aoam.md. Totodată,
antreprenorii sunt încurajați să transmită propriile propuneri și întrebările lor către specialiștii
AOAM, la email office@aoam.md sau în rubrica de comentarii, pe pagina AOAM de facebook.
17 Noiembrie 2015

AOAM a avut o întrevedere cu reprezentanţii Băncii Mondiale la Chişinău la
care au stabilit un plan de susținere a producătorilor autohtoni orientați spre
export.
Noi granturi de cofinanţare sunt puse la dispoziţia antreprenorilor
moldoveni. Despre aceasta a discutat directorul general al
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova - AOAM, Andrei
Crigan, cu reprezentanţii Băncii Mondiale la Chişinău, din cadrul
Unităţii de implementare a proiectului Băncii Mondiale de
ameliorare a competitivităţii (UIPAC).
“Este vorba acum despre noi servicii de consultanță și planificare pentru antreprenorii din
Republica Moldova. Din experienţa noastră, o astfel de asistenţă este deosebit de importantă şi ea
facilitează exportul produselor Made in Moldova spre piaţa Uniunii Europene. Orice antreprenor,
chiar și fără mare experienţă, poate exporta mai mult în UE dacă porneşte cu un plan bine definit”,
a declarat directorul general al AOAM.
La rândul lor, reprezentanţii UIPAC - directorul executiv Aureliu Casian şi coordonatorul
componentei de granturi a UIPAC, Natalia Chelaru - au explicat că proiectul PAC II prevede o
nouă componentă de cofinanţare care vine în sprijinul IMM-urilor din Republica Moldova și care
își propune să le ajute să fie mai competitive, în special pe componenta lor de export. Bugetul pus
la dispoziţia antreprenorilor moldoveni este de 3 milioane $USD, sumă de care vor beneficia
aproximativ 250 IMM-uri în perioada 2015-2019.
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COMUNICAREA CU AOAM
Activitatea AOAM poate fi urmărită pe pagina web. Aici pot fi găsite ultimele noutăţi despre
AOAM şi proiectele realizare pe parcursul anilor.
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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.
Sursa de venit

(MDL)
Valoarea sursei

I. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de
constituire
1.1.

Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale
a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

612 000.00

Contribuţii de la fondator

100 928.00

Total pe 1.1.

712 928.00

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
A) Donaţii filantropice

5 192 420.00

B) Granturi
C) Donaţii simple
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)
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5 192 420.00

1 345

Total pe 1.3.

1 345

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.

5 906 693.00

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
Total pe 2.3.
Total pe II.
Total surse

5 906 693.00

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.
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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.

Sursa de acoperire a cheltuielilor

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii
prevăzute în actele de constituire

(MDL)
Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau
materiale
Cheltuieli cu destinaţie
specială
Cheltuieli
În scopuri
administrative
generale
Proiecte
2 715 632.36 552 549.15

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii
materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor
organizaţiei necomerciale
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
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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2 715 632.36

552 549.15

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

2 715 632.36

552 549.15

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 4
Articole de
cheltuieli

Cheltuieli directe de
program total,
inclusiv:
Consumabile

(MDL)
Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale
Forum 2016

2 715 632.36

79 270.00

Salarii şi defalcări
în fondul social
Echipament
Cheltuieli in avans
de organizare şi
14 | P a g e

1 072 169.45

Proiecte
sociale

Proiecte
culturale

Proiecte
educaționale

Scopuri
generale
administrative

deservire eveniment
Penalitati pentru
organizare
eveniment

1 564 192.92

2. Cheltuieli
generale şi
administrative total,

552 549.15

inclusiv:
Consumabile (de
birou şi gospodărie)

59 305.23

Salarii şi defalcări
în fondul social

339 925.78

Cheltuieli de
delegare şi transport
Alte cheltuieli
(arenda)
Total cheltuieli

153 318.14

2 715 632.36

552 549.15

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 5.
Funcţia

Membrii organelor de conducere
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Numărul de
persoane
5

(MDL)
Costuri personale

-

Angajaţii permanenţi

2

322 838,61

Angajaţi prin cumul

1

17087,17

Consultanţi

-

-

Experţi

-

-

Alte retribuiri a muncii (pentru servicii prestate)

-

-

Total cheltuieli privind retribuirea muncii

-

339 925,78

Datele din acest raport anual sunt autentice şi corecte.
Numele reprezentantului autorizat: CRIGAN Andrei

Data: 31.12.2015
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