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Vlad Plahotniuc,
Preşedinte AOAM
Vlad Plahotniuc a fondat Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova în 2010, după o
activitate îndelungată - și de succes în mediul de afaceri.
Prin intermediul Fundației de caritate Edelweiss, pe care o patronează, Vlad Plahotniuc
susține proiecte de anvergură națională, menite să ofere protecție pentru familii și sprijin
pentru tinerii talentați din Moldova.
Vlad Plahotniuc are 49 de ani. Este absolvent al Universității Tehnice din Moldova, are un
master în Business și Administrare la aceeași Universitate și este licențiat în drept, la
Universitatea de Studii Europene din Moldova.
Pe parcursul carierei sale în mediul de afaceri, Vlad Plahotniuc a fost Director Comercial, iar
mai apoi Director General al "Petrom Moldova" S.A., companie pe care a adus-o în poziţia de
lider pe piaţa de retail a produselor petroliere. Ulterior, a ocupat funcția de vicepreședinte, iar
mai apoi Președinte al Consiliului de Administrație a Băncii Comerciale Victoriabank, una
dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova.

Andrei Crigan,
Director General AOAM
Andrei Crigan, Directorul General al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova, este
economist și manager. Are o experienţă de 9 ani în domeniul consultanței în afaceri, timp în
care a lucrat cu cei mai mari investitori străini și companii de top din Republica Moldova.
Andrei Crigan a absolvit Facultatea de Finanțe din cadrul Academiei de Studii Economice din
Moldova și deține titlul de magistru în Economie, profilat în Administrare Financiar-Bancară.
Şi-a început cariera profesională în 2006, activând în cadrul grupului de companii BIS,
specializat în oferirea serviciilor de consultanță în afaceri. Din 2009 este administratorul
acestui grup de companii. Totodată, din 2013 este și Președinte al Centrului pentru
Dezvoltare Economică Rurală “Promo-Terra”, asociație obștească specializată în identificare,
administrarea și implementarea proiectelor de dezvoltare finanțate de organizațiile și
proiectele donatoare internaționale.
Experiența sectorială cuprinde arii precum sectorul financiar și de investiții, tehnologia
informațiilor şi comunicații, agrobusiness şi industrii procesatoare, petrol şi gaze, imobiliare,
comerț şi logistică, mass-media, servicii medicale și altele. Totodată, Andrei Crigan are o
vastă experiență de lucru și colaborare, inclusiv ca și consultant, pentru majoritatea
organizațiilor donatoare internaționale prezente în Moldova, în special Banca Mondială,
BERD, USAID, UNDP, IFAD, SIDA, OECD și Fundația SOROS.

Membrii Consiliului de Administrare:
Membrii Consiliului de Administrare sunt oameni de afaceri importanţi din Republica Moldova, dispunând de o experienţă bogată şi
cunoştinţe profunde privind practicile de afaceri locale şi internaţionale.

Natalia Politov-Cangaș,
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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 obţine diploma de Inginer Economist şi Economist, absolvind Institutul Politehnic din
Chişinău şi Universitatea Liberă Internaţională, Facultatea Bănci şi Burse de Valori, şi devine
specialist în jurisprundenţă 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, din 2006 este PrimVicepreşedinte 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.

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 2007este 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), finisând 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
Andrian Candu este licențiat în drept, are un master în drept fiscal și internațional al
Universității de Economie și Administrare a Afacerilor din Viena. A fost vicepremier, ministru
al Economiei și are experiență de senior manager obținută în calitate de lider al
biroului PricewaterhouseCoopers Moldova.
În prezent, Andrian Candu este Președintele Parlamentului Republicii Moldova, vicepreședinte
al Partidului Democrat din Moldova.
Pe parcursul activității sale profesionale, Andrian Candu a colaborat cu organizaţii şi companii
precum: Asociaţia Investitorilor Străini şi ai Camerei de Comerţ Americane din Moldova,
Academia de Studii Administrative pe lângă Guvernul Republicii Moldova, Societateai
mixtă moldo-italiană „Isimbardi International” , „Compudava” (actuala Endava, societate mixtă
moldo-engleză.
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