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Raportul privind activitatea Directoratului Asociaţiei AITA  

pentru anul 2018 
 

Raportul pentru perioada anului 2018 este întocmit în conformitate cu 

prevederile pct. 8.9.9. din Statutul Asociaţiei AITA. 

 

Pentru perioada dată de către Directoratul Asociaţiei AITA au fost întreprinse 

toate măsurile necesare privind buna funcţionare a Sistemului TIR în Republica 

Moldova.  

 

În baza rezultatului Auditului IRU şi în conformitate cu decizia Prezidiului 

Executiv al IRU din data de 9 februarie curent, Asociaţia AITA a fost menţinută în 

calitate de membru IRU şi a revenit la relaţiile stabilite în Declaraţia de Angajament 

al asociaţiei emitente garante a Carnetelor TIR ordinare din 12 decembrie 2007 şi 

Declaraţiei de Angajament al IRU faţă de asociaţiile emitente şi garante a Carnetelor 

TIR ordinare din 6 februarie 2008. 

 

Pe data de 30 martie 2018 a fost semnat Memorandumul de înţelegere între 

Asociaţia Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova, Uniunea 

Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) şi Serviciul Vamal al Republicii 

Moldova.  

Pentru buna funcţionare a sistemului TIR în Republica Moldova a fost semnat 

Acordul de prelucrare a datelor între IRU și AITA la data de 12.06.2018 / 

17.05.2018. 

 

Întru a identifica puncte pendinte e în relaţiile financiare dintre Asociaţia AITA 

şi IRU la data de 26 iulie 2018 a fost semnat Acordul între AITA și IRU referitor la  

revocarea încetării angajamentelor IRU faţă de Asociaţia AITA, expuse în scrisoarea 

din 26 iunie 2018. 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost eliberate 50108 de Carnete TIR Titularilor de 

Carnete TIR, iar în anul 2017 – 49168 de Carnete, ceea ce constituie o creştere de 

1,91%. Tot în perioada dată au fost restituite Asociaţiei 49732 Carnete TIR, din care 

48827 au trecut controlul electronic. 

 

La data de 28 decembrie 2018, Asociaţia AITA a trecut linia de 50 mii Carnete 

TIR eliberate în anul 2018. Acest Carnet TIR comemorabil (50001) a fost ridicat de 

către dl GHEOANEA Vadim, conducător a companiei MAIGRUP-TRANS SRL, 

care a primit  și un cadou din numele Asociației, un aparat GPS.  

 

În această perioada au fost perfectate 10 Declarații prin aplicația TIR-EPD. 

 

Aşadar au fost perfectate dosarele a 27 operatori de transport, pentru a fi admişi 

la Sistemul TIR. Concomitent au fost verificate şi actualizate 719 dosare a Titularilor 
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de Carnete TIR, conform cerinţei expuse în raportul auditului IRU. Zilnic se 

perfectează şi se actualizează Baza de date AskTIRWeb cu datele privind camioanele 

incluse/excluse (circa 4200 unități), datele privind Certificate de Competenţă 

profesională a şoferilor profesionişti instruiți să activeze în sistemul TIR (cca 2000 

şoferi), actualizarea bazei de date a Titularilor TIR privind adresa, datele de contact, 

email, raportul financiar, certificate de Competenţă profesională a managerilor (cca 

240 întreprinderi).  

 

În această perioadă au fost examinate fizic 1825 unităţi de transport şi perfectate 

CERTIFICATE de AGREERE cu eliberarea fotografiilor necesare. 

 

În perioada dată Directoratul a perfectat materialele necesare pentru 

desfășurarea ședințelor Consiliului AITA şi Adunării Generale a membrilor asociaţi. 

Au fost organizate 4 ședințe a Adunării generale ale membrilor asociaţi, dintre care 

una a fost prin corespondenţă și 14 şedinţe ale Consiliului AITA, unde s-au discutat 

mai multe probleme privind activitatea Asociaţiei AITA, activitatea companiilor fiice 

și altor chestiuni. Astfel, în baza Deciziei Consiliului au fost întrunite şedinţele de 

constituire a Consiliilor de conducere (de administrare) la entitățile înfiinţate de 

AITA şi deţine cotă parte în fondul lor statutar. Au fost modificate şi înregistrate în 

modul stabilit Statutele la „EURO-SERVICE” SRL, „VATRA-ELITA” SRL (cu 

excepţie I.Î „CIPTI”). 

 

Au fost elaborate şi propuse Consiliului AITA spre aprobare Regulamentul cu 

privire la Comisia TIR, Regulamentul Cenzorului AITA, Regulamentul Consiliului 

AITA, Regulamentul privind sancţiunile aplicate pentru încălcarea procedurii TIR, 

Regulamentul privind stimularea, compensarea și acordarea ajutoarelor materiale 

salariaților.  

 

Pe parcursul anului 2018 au parvenit şi au fost luate la evidenţă 30 pre-

notificări cu privire la neîncheierea operaţiunii TIR derulate sub acoperirea 

Carnetelor TIR, adresate de către Autorităţile vamale din diferite state Titularilor de 

Carnete TIR din Republica Moldova, dintre care 26 pre-notificări au fost retrase 

(închise) de către Autorităţile vamale confirmate de IRU, în legătură cu prezentarea 

documentelor confirmative, care au adeverit faptul transportării mărfii la biroul vamal 

de destinaţie. Asupra celorlalte 4 pre-notificări se duce lucrul în vederea 

regularizării încălcărilor procedurii TIR admise şi asupra închiderii procedurii de 

către Autorităţile vamale din diferite state. Tot în această perioada au fost expediate 

1427 Cereri de Reconciliere în format electronic prin intermediul AskTIR Web şi 61 

de răspunsuri la Cererile de Reconciliere în format electronic a Carnetelor TIR prin 

intermediul TirCustomsPortal. 

 

Au fost perfectate informaţiile solicitate (pentru Serviciul fiscal despre numărul 

Carnetelor TIR utilizate) pentru 79 Titulari de Carnete TIR a Asociaţiei. 
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Pe parcursul anului 2018 a fost efectuat controlul electronic a 48827 Carnete 

TIR, a fost pregătite Invoice-urile şi transportate Carnetele TIR la Geneva (la data de 

13.04 - 16472 Carnete, la data de 15.06 - 7600 Carnete, la data de 10.08 – 7096 

Carnete și la data de 02.11 - 11933 Carnete) 

 

De menţionat este faptul că de regulă Titularii de Carnete TIR respectă 

Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea 

Carnetelor TIR, actele de bază ale IRU şi ale Asociaţiei AITA, însă nu sunt excluse şi 

cazurile când Titularii de Carnete TIR ignoră prevederile actelor menţionate. În 

scopul excluderii acestor cazuri Comisia de examinare a încălcărilor procedurii TIR a 

cercetat amănunţit fiecare caz în parte şi a aplicat, în cazurile în care era posibil, ca 

alternativă de la retragerea accesului de la Carnetele TIR alte măsuri de sancţionare.  

 

Ca rezultat, pe parcursul anului 2018 Comisia de examinare a încălcărilor 

procedurii TIR s-a întrunit de 7 ori şi a luat decizii asupra abaterilor de la regimul 

TIR în timpul utilizării Carnetelor TIR comise de către Titularii de Carnete TIR, după 

cum urmează:  

- 121 Titulari de Carnete TIR avertizați pentru depășirea termenului limită de 

predare a Carnetelor TIR;  

- 77 Titulari de Carnete TIR avertizați pentru neînregistrarea vehiculului în baza 

de date a Asociaţiei AITA; 

- 94 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru depășirea termenului limită de 

predare a Carnetelor TIR;  

- 22 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru neînregistrarea vehiculului în baza 

de date a Asociaţiei AITA.; 

- 1 Titular de Carnete TIR penalizat pentru transportul mărfurilor fără Certificat 

de agreare;  

- 14 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru predarea Carnetelor TIR fără 

declarațiile vamale ce constată încheierea operațiunii TIR;  

- 1 Titular de Carnete TIR penalizați pentru nefinalizarea operațiunii TIR;  

- 4 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru utilizarea Carnetelor TIR cu 

termenul de valabilitate expirat; 

- 1 Titular de Carnete TIR penalizat pentru completarea incorectă a Carnetului 

TIR; 

- 5 Titular de Carnete TIR penalizat pentru pierderea Carnetului TIR nefolosit;  

- 20 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru pierderea Carnetului TIR folosit;  

- 1 Titular de Carnete TIR penalizat pentru încălcări grave a procedurii TIR.  

Din cauza atitudinii neglijente a şoferilor până în prezent sunt frecvente cazurile 

de pierdere a Carnetelor TIR, inclusiv şi celor nefolosite. 

Astfel, pe parcursul anului 2018 de către 25 titulari de carnete TIR au fost 

comise în total 42 cazuri de pierdere, furt, reţinere a Carnetelor TIR, inclusiv: 

- 27 cazuri de pierdere, dintre care 5 caz de pierdere a Carnetului TIR nefolosit; 

- 9 cazuri de furt; 

- 6 cazuri de reţinere. 
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În prezent pe rol în instanțele de judecată, sunt 2 dosare.  

AITA vs. Consiliul Concurenței privind contestarea hotărârii Consiliului 

Concurenței din 24.12.2015 de stabilire a încălcării Legii concurenței la selectarea de 

către AITA a asigurătorului național pentru sistemul TIR. În data de 06.09.2018, prin 

Decizia Curții Supreme de Justiție s-a decis a restitui pricina spre rejudecare în fond 

în prima instanță, în același complet de judecată. Pe marginea cazului dat a fost 

pronunțată Hotărârea prin care s-a respins cererea de chemare în judecată a Asociației 

AITA. Hotărârea dată a fost atacată cu apel, dosarul fiind la etapa de transmitere din 

prima instanță în instanța de apel. 

 

SRL “Aleks Spediton” vs. AITA privind contestarea hotărârilor Adunării 

Generale a membrilor Asociației AITA din 28.06.2016, 22.07.2016 şi 30.08.2016. În 

dosarul respectiv AITA are calitatea de intervenient accesoriu, persoană interesată în 

dosar, însă fără un rol activ. Dosarul dat se află la etapa dezbaterilor judiciare. 

 

SC “Porgan-Trans” SRL către AITA privind validarea popririi, la judecătoria 

Strășeni. Asociația AITA are calitatea de terț poprit (pârât), administratorul 

insolvabilității Timotin Veaceslav cerînd suma de 7991,07 USD, drept garanție 

financiară achitată de către SC “Porgan-Trans” SRL, pentru admiterea în sistemul 

TIR. Cererea dată a fost scoasă de pe rol la insistența reprezentantului Asociației 

AITA, pentru motivul neprezentării administratorului autorizat în ședința de judecată. 

Încheierea de scoatere de pe rol a fost pronunțată în data de 07.02.2019. Până la data 

de astăzi nu avem informație să fi fost atacată. 

 

La fel există un dosar, dl Gubceac Evgheni vs. AITA privind contestarea 

eliberării  din funcție, care nu are statut de dosar finalizat, în același timp nu se află 

pe rol la nici o instanță de judecată. Pe marginea dosarului dat a fost pronunțată 

Decizia Curții de Apel Chișinău, în data de 03.10.2018, prin care a fost menținută 

Hotărârea primei instanțe (respingerea integrală a acțiunii), însă cu drept de atac la 

Curtea Supremă de Justiție, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei motivate. 

Curtea Supremă a declarat inadmisibil recursul declarat de Evgheni Gubceac.  

 

La Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația AITA pe parcursul anului 2018 au 

fost înregistrate 5 cereri de arbitraj înaintate de către 4 agenți economici, privind 

recuperarea datoriilor, dintre care 4 cereri au fost examinate și emise hotărâri, care se 

execută în instanțele competente, iar o cerere de arbitraj se află pe rol.  

 

În perioada dată în cadrul Asociației AITA au fost înregistrate la intrare – 552 de 

scrisori şi au fost remise către diferite entități – 417 scrisori, inclusiv şi adresarea dnei 

Levadaru Elena, Cenzorul AITA care a fost examinată în termenii stabiliţi. 

 

Cele mai importante scrisori adresate Prim-ministrului Republicii Moldova, 

Ministrului Economiei şi Infrastructurii (inclusiv în cadrul mesei rotunde din 15 
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februarie 2018), Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene şi Directorului 

General a Serviciului Vamal, ce țin de îmbunătățirea activităţii operatorilor de 

transport, inclusiv: 

- utilizarea exclusivă a sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” în 

procesul de repartizare şi raportare a utilizării autorizaţiilor de transport rutier, 

inclusiv şi repartizarea autorizaţiilor CEMT; 

- dezvoltarea infrastructurii la punctele de trecere Giurgiulești - Reni; 

- suplinirea numărului de autorizaţii pentru transporturi rutiere internaționale cu 

Federaţia Rusă, Grecia, Serbia, Turcia, Bielorusia, Ucraina; 

- micşorarea costurilor la autorizaţiile eliberate operatorilor de transport rutier 

internaţional; 

- problemele cu aplicarea termenului de 90 zile de aflare pe teritoriul Ucrainei, în 

perioada de 180 de zile, a conducătorilor auto din Republica Moldova; 

- liberalizarea tranzitului și transporturilor bilaterale pe teritoriul Ucrainei la 

efectuarea transporturilor rutiere internaţionale de mărfuri; 

- verificarea obligatorie la punctele de trecere a hotarului a autorizaţiilor de 

transport, care dau dreptul transportatorilor rutier străini să efectueze 

intrarea/ieşirea sau tranzitarea teritoriului ţării noastre (modificarea Legii nr. 288 

din 15.12.2017); 

- neaplicarea ştampilelor confirmative în Carnetul de drum, care este parte integră 

a autorizației CEMT pentru operatorii de transport rutieri autohtoni şi străini; 

- îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a personalului din domeniul 

transportului rutier în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare 

profesională. 

- susţinerea colegilor din România (UNTRR) în revizuirea şi modificarea cadrului 

legislativ, privind stabilirea taxelor pentru folosirea drumurilor Republicii 

Moldova, achitate de către transportatorii străini, luând în considerație 

prevederile Directivei 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri; 

- liberalizarea sistemului de autorizaţii bilaterale şi de tranzit cu Republica 

Belarusă;  

- susţinerea modificării privind majorarea valori garanţiei pentru Carnetul TIR 

(Convenţia TIR, 1975) pe teritoriul Republicii Moldova de la 60.000 euro la 

100.000 euro (Hotărârea Guvernului nr. 185 din 28.02.2018);  

- restabilirea funcționării modulului electronic TIR-EPD ce va asigura schimbul 

de date între aplicația IRU şi Sistemul Informatic Integral Vamal ASYCUDA 

World; 

- modificarea modalităţii de eliberare a autorizaţiilor deficitare la finele anului, 

inclusiv pentru Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina etc.; 

- privind anularea Ordinului ANTA prind trecerea neargumentată în categoria de 

autorizaţii deficitare de tipul „bilateral/tranzit E-0 cu plată Ucraina; 

- privind problemele pe care le întâmpină transportatorii noşti pe teritoriul 

Ucrainei prind aplicarea amenzilor fără a perfecta procese-verbale şi fără a 

aduce spre cunoştinţă conducătorilor auto; 
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- privind susţinerea la şedinţa Grupului de lucru WP.30 şi la Comitetul de 

Administraţie a Convenţiei TIR (AC.2) adoptarea Anexei 11 la Convenţia TIR 

(digitalizarea Sistemului TIR). 

 

În luna martie a fost înaintată o adresare către Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ambasada Republicii 

Moldova în Republica Belarusă, în care au fost reflectate problemele transportatorilor 

autohtoni și căile de soluționare a lor. Cele mai importante au fost enumerate: 

- examinarea posibilității eliminării barierelor de tranzit al mărfurilor pe teritoriul 

Federației Ruse; 

-  examinarea posibilității restabilirii schemei clasice de transportare a mărfurilor 

pe cale rutieră: Republica Moldova – Ucraina - Federația Rusă - Republica 

Kazahstan - Republica Kîrgîzstan. 

La insistența Asociației AITA, de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a 

fost propusă modificarea legislației prin care a fost inclusă competența Serviciului 

Vamal al Republicii Moldova pentru verificarea autorizațiilor pentru transportatorii 

străini. 

 

Prin scrisoarea Asociaţiei AITA a solicitat de la organele competente 

examinarea problemei excluderii interzicerii intrării din teritoriul Ucrainei pe 

teritoriul Federaţiei Ruse pentru toţi transportatorii rutieri cu unele categorii de 

mărfuri (conform nomenclatorul)  unde se regăsesc cele mai multe mărfuri de export 

din Moldova, cum ar fi sucurile, conservele, legumele, fructele etc. 

 

Directoratul a participat activ la avizarea actelor legislative şi normative, 

inclusiv: 

- proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului transportului 

feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2002; 

- proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 539 din 23.04.2008 cu 

privire la crearea Instituției publice Agenția Națională Transport Auto; 

- proiectul de Lege privind completarea unor acte legislative (Codul fiscal, 

Legea fondului rutier); 

- proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative 

(Codul transporturilor rutiere, Legea privind siguranța traficului rutier și Codul 

Educației) 

- proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului transporturilor 

rutiere, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 227 din 05.07.2018; 

- proiectul privind modificarea unor Hotărâri de Guvern (Regulamentul privind 

eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transport rutier). 

 

La finele lunii iulie Directoratul a semnat un contract dintre Serviciul Vamal cu 

firma „BASS SYSTEMS” SRL şi Asociaţia AITA privind adoptarea modulului 

„Carnet TIR” al Sistemului Informaţional „ASYCUDA WORLD” (restabilirea 

modului TIR-EPD).  
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La 7 decembrie 2018 a avut loc evenimentul de relansare a pre-declarării 

electronice prin modulul TIR-EPD în sistemului informatic de procesare a 

declarațiilor vamale ”ASYCUDA World”, utilizat de către Serviciul vamal al 

Republicii Moldova. Restabilirea funcționalității modulului, prin aplicația IRU TIR-

EPD, a avut loc la inițiativa și prin contribuția Asociației Internaționale a 

Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) cu susținerea Programului USAID 

Reforme Structurale în Moldova în beneficiul Serviciului Vamal al Republicii 

Moldova. Iniţial, cheltuielile de restabilire a modulului TIR-EPD au fost preconizate 

că vor fi finanţate de Asociaţia AITA în mărime de  45600 euro (costul Contractului), 

dar după mai multe negocieri, cheltuielile de restabilire a modulul TIR-EPD au fost 

suportate de către Asociația AITA în mărime de 25% (11 400 Euro) și în mărime de 

75% (34 200 Euro) de către Programului USAID Reforme Structurale în Republica 

Moldova. 

 

Pentru dezvoltarea continuă a procedurii TIR în Moldova am susţinut şi am 

participat la adoptarea Hotărârii Guvernului privind majorarea garanţiei financiare 

faţă de Serviciul vamal până la 100 000 euro. Directoratul a iniţiat şi a susţinut şi 

aderarea ţării noastre la Protocolul adiţional e-CMR, ceea ce va fi un prim pas pentru 

e-TIR în  viitor.  

 

În rezultatul adresării Asociaţiei AITA termenul de valabilitate a Carnetului TIR 

a fost majorat până la 120 de zile, cea ce permite transportatorilor noştri să 

organizeze mai eficient şi calitativ activitatea lor. 

 

Conform datelor statistice ale Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere 

(IRU) în anul 2018 Asociaţia AITA ocupă locul 3 dintre cele 10 ţări CSI după 

numărul de Carnete TIR procurate de la IRU, sau locul 8 dintre cele 62 de asociaţii 

naţionale-membre IRU. Asociaţia AITA ocupă locul 2 dintre ţările CSI după numărul 

de Carnete TIR eliberate Titularilor de Carnete, sau locul 7 dintre cele 62 de asociaţii 

naţionale.  

În anul 2018 Asociaţia nu a primit nici o pretenţie din partea IRU şi nici 

organele vamale din Moldova nu au înaintat nici o pretenţie. 3 pretenţii se află la 

examinare la IRU din anii precedenţi. Transmiterea datelor către SafeTIR se 

efectuează de către  Asociaţia AITA în mărime de 58% în ziua încheierii operațiunii 

TIR, în mărime de 99% în timp de o zi după încheierea operaţiei TIR, iar perioada 

medie de transmitere a datelor calculat pentru Asociaţia AITA este egală cu 0,6 zi. 

Termenul mediu calculat de IRU pentru toate asociaţiile naţionale este de 1,8 zi.  

 

Din cadrul Directoratului, a fost nominalizată persoana în Consiliul consultativ  

pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii – dl Albulesa Dumitru, și în  

Consiliului consultativ pe lângă ANTA – dl Petru Mititiuc. (la moment Consiliul pe 

lângă ANTA este lichidat conform modificărilor efectuate în Codul Transporturilor 

Rutiere) 
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Începând cu 01 august 2018 a fost aprobată în redacţie nouă Structura Asociaţiei 

AITA stabilind următoarele direcţii şi responsabilităţi: 

- Secția admiterea la sistemul TIR, eliberare şi primirea Carnetelor TIR; 

- Secţia evidenţă titulari de Carnete TIR, baza de date, statistică, conformitate, 

raportare şi prognoză; 

- Secţia financiar-economică şi prognoze; 

- Secţia tehnologii informaţionale și dezvoltare; 

- Secţia juridică, legislaţie vamală, garanţii, pretenţii şi cadre; 

- Secţia relaţii externe, legislaţie, protocol şi servicii secretariat; 

- Serviciul gospodărie, pază şi servicii auxiliare.  

 

Darea de seamă privind situaţiile financiare şi realizarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2018 este prezentat separat în anexă. 

 

Colaboratorii Directoratului au participat la majoritatea şedinţelor de lucru 

organizate de autorităţile publice, organizaţii obşteşti etc. Informaţia este utilizată în 

practică pentru dezvoltarea transporturilor de mărfuri internaţionale. De exemplu, 

conducerea Asociației în comun cu directorul CIPTI și directorul Euro-Service SRL a 

participat la prezentarea Studiului de Evaluare a Coridoarelor Comerciale ale 

Republicii Moldova realizat în cadrul Programului pentru Reforme Structurale în 

Moldova, finanțat de USAID. 

 

La finele lunii mai, membrii Directoratului AITA au participat la reuniunea 

Miniștrilor transporturilor a statelor-membre GUAM, care a avut loc în or. Odessa. 

 

În perioada 5-8 noiembrie 2018 dl Mihai Usatîi, Președintele Asociației AITA și 

dl Dumitru Albulesa, Administratorul AITA au participat la ședința Consiliului 

Transport Marfă (CTM) al IRU, care a avut loc în or. Muscat (Oman). În această 

perioada s-a reunit Adunarea Generala IRU, care a adoptat Programele de lucru IRU 

pentru 2019, bugetul IRU pentru anul 2019, problemele decarbonizarea și 

digitalizarea transportului rutier, situaţia privind lipsa conducătorilor auto, care este o 

criză globală. Pe ordinea de zi a fost examinarea și decernarea Distincțiilor IRU 

(Membru de onoare IRU, Diplome de onoare IRU 2018, cel mai bun operator de 

transport rutier din Eurasia). Din partea Asociaţiei AITA au fost decernaţi cu 

Diplome IRU următorii şoferi: dl Grigore Jomiru, dl Anatolii Smetiuh, dl Ivan 

Sozonov şi dl Boris Panco angajaţi la firma „Transfrigo” SRL şi dl Igor Angheluţî 

angajat la firma „Trans Ager” SRL. 

Pe platforma Congresului Mondial al IRU a avut loc o Masă rotundă China-

Eurasia TIR unde discuțiile sau axat pe consolidarea conectivității și pe intensificarea 

cooperării dintre China și țările eurasiatice. La această Masa rotundă, organizată de 

IRU, sa-u reunit peste 30 de delegați reprezentând asociațiile TIR din China și din 

țările eurasiatice - Asociații membre IRU. 

Congresul Mondial al IRU s-a încheiat cu aprobarea Muscat Compact – o foaie 

de parcurs pentru viitorul transportului rutier, mobilității, comerțului și logisticii. 
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Muscat Compact se concentrează pe patru elemente-cheie: talent, comerț, mediu 

și inovare. Ca cadru de cooperare bazat pe principii, acesta va aduce la fuziunea 

industriei pentru a-și controla viitorul prin utilizarea inovației în vederea depășirii 

provocărilor actuale și incertitudinilor. 

Muscat Compact promovează acțiunile colective și ghidează colaborarea public-

privată la nivel local, național, regional și global, iar Secretarul general al IRU dl 

Umberto de PRETTO, a concluzionat: 

„Acesta este un moment definitoriu pentru industrie. Nu putem anticipa viitorul, 

dar putem să forțăm propriul destin în el. Supraviețuirea industriei – a prosperității 

globale – depinde de aceasta “. 

La finalul Congresului a fost adoptată Declaraţia Congresului, care a fost 

semnată din partea Asociaţiei AITA de dl Mihail USATÎI, Preşedintele Asociaţiei 

AITA şi dl Dumitru ALBULESA, Administratorul AITA. 

 

Directoratul participă activ la şedinţele Comitetului privind problemele vamale 

(CAD) pe lângă Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU), unde sau 

discutat şi se iau decizii asupra problemelor stringente din transportul rutier 

internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetelor TIR. La ultimele şedinţe  au fost 

discutate aşa chestiuni, cum ar fi: digitalizarea sistemului TIR, computerizarea 

sistemului TIR, dezvoltarea TIR în noi state, utilizarea Carnetelor TIR pentru 

transport intermodal, probleme prioritare ale OMV (Organizaţia Internaţională 

Vamală) privind transportul rutier adoptând recomandări privind tranzitul, 

colaborarea dintre administrațiile vamale, dintre serviciile vamale şi asociațiile de 

business, problemele transportului rutier în legătură cu BREXIT (ieşirea Marei 

Britaniei din UE), ș.a. 

 

Directoratul participă la şedinţele Adunării Generale BSEC-URTA (Uniunea 

Asociaților naționale de transport din regiunea Mării Negre), unde se discută mai 

multe chestiuni privind facilitarea și dezvoltarea transportului rutier în regiunea 

bazinului Mării Negre, cum ar fi: adoptarea unor măsuri privind optimizarea 

procedurilor vamale la traversarea hotarelor dintre Turcia, Bulgaria, Grecia, despre 

dezvoltarea Centrului de Arbitraj din Istanbul (ISTAC), ș.a. 

 

La finele lunii noiembrie a avut loc reuniunea statelor membre participante la 

Proiectul „Sistemul Permis al OCEMN”. În rezultatul discuțiilor la propunerea 

Asociaţiei AITA sa decis de a stabili pentru 2019 cota de autorizații de cîte 1000 

bucăți pentru Republica Albania,  Georgia, Republica Moldova, România, Republica 

Serbia, Republica Turcia și Ucraina. Pentru Republica Armenia s-a decis cota de 500 

bucăți. Pentru Republica Albania, Georgia, Republica Moldova, Romania și Ucraina 

aceste autorizații pot fi folosite pentru transporturi rutiere de tranzit, bilaterale și 

pentru terțe țări dintre statele date. 

 

Pentru a pune în discuţii problemele transportatorilor din ţările Eurasiatice, 

Directoratul a participat la lucrările Comitetului de legătură IRU cu ţările Eurasiatice 
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(KC-EA), unde pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse mai multe chestiuni, cele 

mai importante fiind: planul de acţiuni privind aderarea ţărilor eurasiatice la 

Convenția ONU privind Protocolul adiţional e-CMR.  Republica Moldova a aderat la 

acest Protocol la dată la data de 14 martie 2018, mărirea ariei de aplicare a procedurii 

TIR în lume, practica aplicării cerinţelor TIR la efectuarea transporturilor de marfă 

în/din China, digitalizarea sistemei TIR, implementarea TIR-EPD şi e-TIR în ţările 

eurasiatice, posibila aplicare în viitor a sigiliilor electronice la efectuarea tranzitului 

de mărfuri cu transportul rutier pe teritoriul Federaţiei Ruse (propunerea nu a fost 

susţinută de noi), ajustarea regulilor vamale intre Uniunea Europeana şi Uniunea 

Eurasiatică, etc. 

 

La decizia Serviciului vamal din iunie 2018, postul vamal Cuciurgan-

Pervomaisc aflat pe segmentul „transnistrean” al frontierei moldo-ucrainene este în 

drept să perfecteze operaţiuni de tranzit sub acoperirea Carnetului TIR şi despre acest 

fapt a fost informată Uniunea Internaţională a Transportului Rutier (IRU). 

 

Asociația AITA s-a implicat activ în soluționarea problemei ce ține de 

traversarea punctelor de trecere ”Giurgiulești - Reni” și ”Giurgiulești - Galați”. Astfel 

au fost organizate ieșiri la fața locului de comun cu organele competente din 

Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, la solicitarea Asociației AITA, au fost 

organizate un șir de ședințe în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, în 

vederea soluționării problemelor date. 

 

Directoratul a participat pe parcursul perioadei date în cadrul mai multor 

Comisii mixte, inclusiv: moldo-turcă, moldo-beloruse, moldo-ucrainene, moldo-

române, moldo-azere. Au fost obținute majorări a cantității autorizațiilor pentru 

perioadele viitoare, cât și pregătirea documentelor legislative de liberalizare a 

transporturilor. 

 

Angajaţii AITA sunt implicaţi activ în fondarea Comitetului sectorial din 

domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor de comun cu Uniunea 

Transportatorilor și Drumarilor şi Federaţia Sindicatelor. 

 

Directoratul a participat activ la toate forumurile  desfășurate de către Institutul 

pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS Viitorul). 

 

Menţionăm cu siguranţă, că pentru prima dată în anul 2018 autorizaţiile CEMT 

2019 au fost repartizate prin intermediul sistemului informaţional e-Autorizaţie,  fără 

implicarea directă a factorului uman şi fără cedări! Este o reuşită bună pentru toţi 

transportatorii rutieri din Moldova. Aceasta a fost posibil datorită insistenţei şi 

poziţiei ferme în cadrul Comisie CEMT a membrilor Consiliului AITA dl Valeriu 

TULBU şi dl Anatol BULAT. 
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La începutul lunii octombrie Directoratul AITA a luat parte activă pentru 

organizarea şi petrecerea ședinței festive consacrată sărbătorii profesionale ”Ziua 

automobilistului și drumarului”, care a avut loc la Palatul feroviarilor la care a venit 

cu un mesaj de felicitare Ministrul Economiei și Infrastructurii.  

 

Pentru muncă rodnică şi cu ocazia zilei profesionale din partea Guvernului 

Republicii Moldova au fost înmânate Diplome de Onoare gradul 1 și 2 următoarelor 

persoane: 

Dl Piotr TULUȘ  

Dl Dumitru FAUREAN  

Dl Olivian PĂDURE  

Dl Veaceslav BEȚIȘOR  

șofer 

șofer 

lector 

manager 

S.A. „Iugintertrans” 

S.A. „Iugintertrans” 

Centru de instruire CIPTI 

 „RG Cargo” S.R.L. 

 

Din numele Ministrului Economiei și Infrastructurii Diplome de Onoare au fost 

înmânate următoarelor persoane: 

Dl Stepan GURIEV  șofer S.A. „Iugintertrans” 

Dl Victor DZIC  șofer S.A.  „Volan-Autotrans” 

Dl Gheorghe BORCEA  șofer S.A.  „Volan-Autotrans” 

Dl Mihail PASLARI  

Dl Alexandru ROMANCIUC  

Dl Nicolai PITEL  

Dna Natalia IEPURE  

Dl Mihail RUSU  

șofer 

manager 

șofer 

șefa serviciul secretariat 

șofer 

S.A.  „Volan-Autotrans” 

 „Euro Service” S.R.L.   

S.A. „Iugintertrans” 

Centru de instruire CIPTI 

 „Arnitrans” S.R.L. 

 

Conform rezultatele activităţi pentru anul 2018 pentru Premiul IRU „TOP 

MANAGEMENTUL TRANSPORTURILOR RUTIERE” din partea Asociației 

AITA au fost nominalizaţi următorii Manageri: 

Dl Andrei CIURUPITA S.C. „ALEX NORD TRANS” S.R.L. 

Dl Ion SCACUN  „INTEGRA LOGISTIC” S.R.L. 

Dl Vasile LUȚA  S.A. „BAZA DE TRANSPORT AUTO nr. 20” 

Dl Sergiu FINCIUC  S.C. „TRANSAF GRUP” S.R.L. 

 

 A fost procurat prin tender (au participat 4 ofertanți) tehnica de calcul, 

echipament periferic şi a produselor soft, în limita surselor financiare prevăzute la 

rubrica „investiţii în active pe termen lung” în bugetul aprobat pentru anul 2018. 

 

Directoratul permanent asigură funcționarea în întregime a rețelei locale, 

conectarea domeniului Asociației AITA la serviciul Internet, interconectarea stațiilor 

de lucru și a echipamentului de rețea, a serverelor, precum şi instalarea și înnoirea 

programelor „antivirus” cea ce permite asigurarea securităţii datelor şi buna 

funcţionare a tehnologiilor informaționale.  
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O atenţie deosebită este evidența accesărilor la baza de date a Asociației AITA 

şi asigurarea funcționalității și a securității datelor ei. 

 

O parte de informaţie este amplasată pentru vizionare publică pe pagina WEB al 

Asociaţiei (www.aita.md), iar o altă parte (procesele verbale, altă informaţie de uz 

intern) pe partea privată, destinată exclusiv membrilor Asociaţiei.  

 

Pe rețeaua de socializare Facebook este amplasată pagină Asociației unde se 

publică  informaţii de ordin public, despre activitatea transportatorilor şi informaţii 

necesare pentru desfăşurarea buna a activităţii. 

  

Referitor la activitatea gospodărească, a fost schimbat regimul de securitate și 

pază a Asociaţiei AITA. Ca urmare s-au redus cheltuielile cu circa 80 mii lei/anual. 

Este asigurată funcţionalitatea sistemului Video al clădirii în ansamblu şi a sistemului 

„Control-Acces” de intrare/ieşire în clădirea Asociaţiei AITA. 

http://www.aita.md/

