
Darea de seamă privind activitatea Consiliului Asociaţiei AITA 

şi chestiunile examinate la şedinţele Consiliului pentru anul 2018. 

 

Pe parcursul anului 2018 Consiliului Asociaţiei AITA s-a întrunit lunar și ori de câte ori a fost 

nevoie pentru rezolvarea operativă și în bune condiții a cererilor membrilor asociați precum și pentru 

analizarea tuturor problemelor ce s-au ridicat în legătură cu activitatea specifică a asociației, cu urmărirea 

îndeplinirii măsurilor dispuse în şedinţele Adunării Generale a membrilor Asociați ai asociației AITA, 

pentru buna desfăşurare a activităţii, precum şi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor noului Statut 

AITA, hotărârilor Adunării generale a membrilor asociați și hotărârilor consiliului AITA. 

Astfel, Consiliul AITA s-a întrunit în 14 ședințe pe parcursul anului 2018, la care au fost 

examinate circa 94 de diverse chestiuni ce ţin de activitatea Asociaţiei, activitatea companiilor fiice și 

altor chestiuni. In cadrul acestor ședințe au fost examinate următoarele chestiuni: 

- Admiterea/atribuirea statutului de Titular de Carnete TIR. 

- Privind repartizarea Autorizaţiilor multilaterale CEMT pentru anul 2018. 

- Referitor la candidatura vacantă în Consiliul SAR ”Moldcargo” SA. 

- Referitor la revizuirea deciziei Consiliului AITA din 27.12.2017, referitor la acordarea unui 

împrumut SAR ”Moldcargo” SA. 

- Referitor la nota de serviciu a Directorului Financiar, Contabilului șef referitor la remunerarea lui 

Gubceac Evgheni. 

- Referitor la acordarea unui ajutor material ex-vicepreşedintelui Asociaţiei AITA dl Anatol GOZUN. 

- Referitor la poziția asociatului Asociația AITA în întreprinderea SRL ”Cargo Test” 

- Referitor la hotărârile Judecătoriei Chișinău, sediul Centru pe dosarele intentate la acțiunile lui 

Gubceac Evgheni și Pendiurin Vladimir împotriva Asociației AITA. 

- Examinarea propunerilor referitor la modificarea Statutului AITA, parvenite de la un grup de Membri 

Asociați AITA. 

- Referitor la executarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Asociației AITA, 

privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Asociației AITA la data de 23 

februarie 2018, ora 10-00, în sala de ședințe a complexului turistic ”Vatra”, Parcul Nistrean, cu 

examinarea chestiunii privind modificarea Statutului AITA în parte ce nu ține de cerințele IRU 

stipulate în Protocolul de intenții din 10.11.2017 semnat între AITA și IRU. 

- Informația despre rezultatele auditului extern efectuat de către IRU.     

- Despre necesitatea examinării aprobării de către Adunarea generală extraordinară din 23 februarie 

2018 cu includerea in ordinea zilei (conform prevederilor art.7.3.2; 7.3.3;  7.3.6; 7.3.16, a 

următoarelor regulamente:  

a. Despre Consiliul Asociației AITA  

b. Despre Cenzorul Asociației AITA  

c. Despre Codul Guvernării Asociației AITA  

d. Despre Societatea de audit extern  

- Examinarea și alegerea membrilor consiliului ,,Vatra Elita” SRL și CIPTI ÎI.  

- Reexaminarea deciziei Consiliului AITA din 27 decembrie 2017 "Cu privire la aprobarea 

regulamentului cu privire la stimulare și compensare a salariaților AITA".  

- Despre prioritățile dezvoltării Asociației AITA.  

- Nominalizarea reprezentantului Asociaţie AITA în Consiliul consultativ în domeniul transporturilor 

rutiere de pe lângă Organul central de specialitate (Ministerul Economiei şi Infrastructurii); 

- Nominalizarea reprezentantului Asociaţie AITA în Consiliul consultativ al Agenţiei Naţionale 

Transport Auto (ANTA);  

- Aprobarea candidaturii la funcția de Administrator AITA, conform prevederilor Statutului Asociației 

AITA.  

- Cu privire la raportul financiar pentru anul încheiat 2017 și proiectul indicatorilor pentru anul 2018 al 

Centrului CIPTI. 



- Cu privire la rezultatele evaluării proprietăţii „CARGO-TEST” SRL şi poziția Consiliului Asociației 

AITA referitor la activitatea societăţii în continuare. 

- Cu privire la dosarul penal în rezultatul căruia a fost confiscată proprietatea lui Balaur Iurie, pentru 

restituirea surselor financiare sustrase de la construcţia complexului „VATRA-ELIT”. 

- Cu privirea la participarea reprezentantului AITA în cadrul Consiliului Asociaţiei Expeditorilor şi 

Brokerilor vamali din Republica Moldova (Asociaţia AEM-TRANS). 

- Cu privire la participarea Membrilor Asociaţiei la şedinţele Congresului IRU în perioada 6-8 

noiembrie 2018 la Muscat (OMAN). 

- Cu privire: 

- la participarea reprezentatului Asociaţiei la lucrările Comitetului de legătură al IRU pentru 

ţările Eurasiatice; 

- prezentarea propunerilor pentru ordinea de zi a Comitetului Eurasiatic; 

- examinarea propunerii de înaintare a candidatului din partea Asociaţiei AITA în organele de 

conducere a Comitetului Eurasiatic. 

- Informaţii: 

- privind ţările care aplică garanţia financiară de 100.000 euro; 

- privind proiectul Legii cu privire la expediţie; 

- proiectul Regulamentului Cenzorului AITA; 

- proiectul privind cel mai bun transportator internaţional al Eurasiei; 

- cu privire la realizarea autoturismului LEXSUS. 

- Cu privire la anularea pct. 2 din Procesul-verbal al Consiliului Asociației AITA din 5 aprilie 2004, cu 

modificările anterioare referitor la „Întărirea membrilor Consiliului în calitate de supraveghetori în 

companiile, în care Asociaţia AITA participă în calitate de fondator. 

- Cu privire la solicitarea conducerii Centrului de Excelenţă în Transporturi (ajutor financiar pentru 

ansamblul folcloric Haiducii) 

- Informaţia cu privire la petrecerea auditului situaţiilor financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul 

2017; 

- Cu privire la executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 2017 şi 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 2018; 

- Cu privire la examinarea rezultatului tenderului privind selectarea companiei de audit pentru 

efectuarea auditului situaţilor financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul 2018, stabilirea cuantumul 

retribuţiei serviciilor ei şi prezentarea propunerilor spre aprobare Adunării Generale a Membrilor 

Asociați; 

- Cu privire la proiectul de colaborare dintre Asociația AITA și „MAIB - Leasing” S.A.; 

- Cu privire la informația privind activitatea întreprinderii „Euro-Service” SRL pentru anul 2017; 

- Cu privire la cel mai bun operator de transport 2017; 

- Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului Cenzorului AITA și prezentarea lui spre aprobare 

Adunării Generale a Membrilor Asociați; 

- Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului privind activitatea Consiliului Asociației AITA și 

prezentarea lui spre aprobare Adunării Generale a Membrilor Asociați; 

- Cu privire la convocarea Adunării Generale a Membrilor Asociați și aprobarea proiectului Ordinei de 

zi; 

- Regulament privind stimulare, compensare și acordarea ajutoarelor materiale salariaților AITA.                                         

- Cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 2018; 

- Cu privire la informația privind activitatea Societății de asigurări-reasigurări „MOLDCARGO” S.A. 

pentru anul 2017; 

- Cu privire la informația privind activitatea „Vatra-Elita” SRL pentru anul 2017; 

- Cu privire la adresarea dl Valeriu STEREA, membru al Consiliului AITA. 

- Referitor la poziția acționarului SAR ”Moldcargo” – Asociația AITA, pentru ședința Adunării 

Generale a Acționarilor SAR Moldcargo din 02.07.2018.  

- Cu privire la reorganizarea IÎ ”CIPTI”; 



- Referitor la eficientizarea managementului în întreprinderile unde Asociația  AITA deține cotă parte 

în capitalul social; 

- Referitor la remunerarea persoanelor alese ca rezervă în Consiliului AITA  

- Cu privire la instituirea Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA; 

- Cu privire la poziția acționarului SAR ”Moldcargo” – Asociația AITA, pentru ședința Adunării 

Generale a Acționarilor SAR Moldcargo din 02.07.2018;  

- Cu privire la adresarea Cenzorului AITA; 

- Cu privire la planul de investiții pentru anul 2018 SRL „Euro Service”; 

- Referitor la proiectul planului de activitate pentru anul 2018 a SRL „Vatra Elita”; 

- Cu privire la finalizarea auditului independent pentru anul 2017 la IÎ „CIPTI”. Aprobarea 

indicatorilor pentru anul 2018 al IÎ „CIPTI”; 

- Cu privire la situația întreprinderii SRL „Profesioniștii Auto”; 

- Cu privire la adresarea SA „ASITO”; 

- Aprobarea regulamentului cu privire la Comisia TIR. 

- Numirea membrilor Comisiei TIR. 

- Cu privire la îndeplinirea prevederilor expuse în punctul 2.2. al deciziei Consiliului din 11 iunie 

2018, referitor la reorganizarea CIPTI. 

- Cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Asociați ai Asociației AITA;  

- Cu privire la rezultatele Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA din 27.06.2018;       

- Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea hotărârii 1.2 al 

Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 

27.06.2018;       

- Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea hotărârii 1.3 al 

Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 

27.06.2018;       

- Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea hotărârii 1.4 al 

Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 

27.06.2018;   

- Cu privire la reorganizarea IÎ „CIPTI”;       

- Cu privire la adresarea Administratorului „Euro-Service” SRL; 

- Informaţia cu privire la executarea hotărârii Consiliului AITA din 16 iulie 2018 

- Raportul privind activitatea Directoratului Asociaţiei AITA pentru perioada de 9 luni (ianuarie-

septembrie 2018). 

- Cu privire la desemnarea unei persoane din cadrul Asociației AITA la Comisia CEMT, pentru anul 

2019. 

- Cu privire a desemnarea unei persoane la Comisia CEMT, pentru anul 2019, din partea Uniunii 

Transportatorilor și Drumarilor.  

- Cu privire la organizarea Zilei profesionale a automobilistului și drumarului în anul 2018. 

- Informaţia pentru discuţie pentru membrii Consiliului AITA în scopul adoptării unei decizie privind 

sumele alocate de către IRU. 

- Cu privire la proiectul răspunsului la adresarea a 27 de membrii asociaţi a Asociaţiei AITA. 

- Cu privire la adresarea dlor Tretiac Anatol, Magdaliuc Serghei, Varvarici Ştefan şi Agapi Gheorghi - 

membrii asociaţi a Asociaţiei AITA către dl Usatîi Mihail, Preşedintele Asociaţiei AITA (adresarea 

cu nr. 441 din 8 octombrie 2018). 

- Cu privire la propunerea Centrului de Politici şi Reforme Moldova (CPR)  privind semnarea apelului 

„2019 - anul anticorupției” (anexa nr. 1); 

- Cu privire la acordarea unui ajutor financiar, cu titlul de sponsorizare, Confederaţiei Naţionale a 

Patronatului din Republica Moldova (scrisoarea nr. 01/1-153 din 29.11.2018, anexa nr. 2). 

Dacă majoritatea membrilor vor vota „pro” atunci care să fie sumă: 

a) 10 mii lei, b) 15 mii lei, c) 20 mii lei? 

 



- Cu privire la organizarea pentru anul 2018-2019 a revelionului cu toţi membrii asociaţi. Evenimentul 

va avea loc pe data de 27 decembrie 2018, ora 14.00, în incinta Complexului hotelier-turistic „Vatra 

Elita”, or. Vadul lui Vodă. 

- Informaţia dlui Valeriu TULBU privind activitatea în Comisia CEMT 2019; 

- Cu privire la proiectul bugetului Asociaţiei AITA pentru 2019;  

- Cu privire la adresarea Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A.; 

- Cu privire la evaluarea cotelor de participaţie deținute de către Asociaţia AITA în companii  cu 

situaţia economică dificilă în scopul asigurării credibilității imaginii situației financiare a Asociaţiei 

AITA pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2018; 

- Informaţia succintă privind rezultatele preliminare ale activităţii companiilor fiice:  Societăţii de 

Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A., „Euro-Service” SRL, „Vatra-Elita” SRL şi IÎ 

„CIPTI”; 

 

Pentru toate chestiunile examinate de Consiliul Asociaţiei AITA au fost perfectate decizii, 

care sunt incluse în procese-verbale şi semnate de majoritatea membrilor Consiliului. Toate 

procesele-verbale sunt publicate pe pagina WEB al Asociaţiei (www.aita.md), pe partea privată, 

destinată exclusiv membrilor asociaţi ai Asociaţiei.  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.aita.md/

