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Proces-verbal nr. 1   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul petrecerii: 

(Asociaţia AITA, bd. D. Cantemir, 3/1, mun. Chişinău, sala de şedinţe) 

 

16 ianuarie 2018                                                orele 10.00 

  

Au participat:  

Preşedintele Consiliului                           MIHAIL USATÎI              (absent) 

Membrii Consiliului: 

 

1. BULAT ANATOLIE          

2. CAIREAC PETR                

3. CERNAVCA SERGIU 

4. CREŢU VASILE                   

5. GRIBINCEA NICOLAE 

6. SPÎNU PAVEL                     

7. STEREA VALERIU 

8. TULBU VALERIU 

          

Secretarul Consiliului      Sergiu GUȚU 

 

 

Prezenți:        Ghenadie ȚAULEAN     – Administrator AITA 

                                                     Marian LUNGU    – Administrator ”ADENOSAR” SRL            

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Privind repartizarea Autorizaţiilor multilaterale CEMT pentru anul 2018. 

Raportor: dl Ghenadie ȚAULEAN – Administrator AITA 

 

A luat cuvântul dl Ghenadie Țaulean, care a adus la cunoștința membrilor consiliului despre 

faptul că dl Mihail Usatîi, președintele Consiliului AITA, nu este prezent la ședință, din motiv că este 

plecat peste hotarele țării. 

La care dl Spînu P., a atenționat audienței că conform prevederilor Regulamentului Consiliului 

AITA, în cazul lipsei Președintelui Consiliului AITA, ședința se conduce de către un alt membru 

împuternicit de Consiliul AITA. 

Dl Gribincea N. a propus ca ședința să fie condusă de către dl Anatol Bulat. La care dl Bulat în 

replică, s-a autorecuzat. 

Dl Crețu V. a propus candidatura dlui Valeriu Sterea. 

Propunerea dlui Crețu a fost pusă la vot, au votat pro toți membrii Consiliului AITA. 

Astfel, în urma dezbaterilor Consiliul AITA a decis: 

 

1. A numi în calitate de președinte ședinței Consiliului AITA pe dl Valeriu Sterea.  

 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

 

Dl Sterea a mulțumit membrilor Consiliului AITA pentru încredere. 

 

La propunerea dlui Sterea, având în vedere faptul că la ședință sunt prezenți 8 membri ai 

Consiliului AITA din numărul total de 9 membri (este întrunit cvorumul necesar), a fost deschisă 

şedinţa Consiliului AITA. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

 

Dl Sterea a dat citire ordinii de zi şi a propus să fie supusă votului. 
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PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

  

 S-a trecut la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

 

Chestiunea 1. Privind repartizarea Autorizaţiilor multilaterale CEMT pentru anul 2018. 

 

Dl Sterea i-a oferit cuvântul dlui Țaulean Ghenadie, Administrator AITA, care la rândul său a adus 

la cunoștința membrilor Consiliului AITA că la întâlnirea cu dnii Bucătaru și Bacșanean a fost discutată 

situația creată cu procesele verbale ale ședinței Comisiei CEMT din 2 și 9 ianuarie curent, menționând 

că ordinul ministrului nu a fost semnat până în prezent, dat fiind faptul că dumnealui are careva dubii 

referitoare la cedări, astfel există riscul că vor parveni plângeri din partea transportatorilor. Mai mult 

ca atât, termenul de ridicare a autorizaților CEMT este până la 18.01.2018. Dl Bucătarul a propus ca 

inițiativă să parvină și de la transportatori, în persoana Consiliului AITA, întru aprobarea acelor liste.  

Dl Țaulean a solicitat de la dl Bucătaru să i se dea listele și procesele verbale, la care dlui a 

comunicat că din păcate nu dispune de ele, din motiv că sunt la domnul Ministru. De asemenea, dlui a 

atenționat membrii Consiliului AITA că, prin intermediul nostru ei doresc să se asigure cu susținerea 

noastră pentru aprobarea acestor procese-verbale. Și invers, în cazul în care vom depune plângere 

privind distribuirea incorectă a autorizațiilor, fiind de acord cu distribuirea lor în cadrul ședinței 

Comisiei CEMT. Pe de altă parte, să presupunem că încălcări au fost la redistribuire 10%, dar nu 

100%. De aceea este necesar și important să decidem cum să procedăm, pentru a da posibilitate 

operatorilor de transport să-și înceapă activitate și să-și poată onora obligațiunile contractuale asumate 

față de clienți/beneficiari. Astfel, fiind propus un proiect de scrisoare adresată ministerului pentru a 

urgenta semnarea lor. 

 Dl Bulat Anatol, a menționat că nu este corectă abordarea că 10% au luat, iar cei 90% nu au luat. O 

mare parte din companiile de transport au ridicat autorizațiile CEMT, numai că fără divizare de țări. Au 

rămas să ridice autorizațiile CEMT la care trebuia să le repartizeze niște țări. Consideră că în scrisoarea 

adresată Ministrului trebuie de menționat faptul că, nu suntem la curent cu situația dar susținem deblocarea 

situației. 

 Dl Sterea s-a interesat privind procedura de cedare a autorizațiilor în baza cererilor companiilor de 

transport, cu întocmirea proceselor verbale 2 și 9 care urmează a fi aprobate de Ministru. 

 La întrebarea dlui Sterea, dl Crețu a dat explicații referitoare la procesele verbale a comisiei de 

repartizare nr. 2 și nr.9. De asemenea, dlui a menționat că în calitate de membru al Comisiei CEMT a 

propus să fie comasate acele două procese verbale 2 și 9, pentru a fi semnate la dl Ministru într-un ordin. 

Procesul verbal nr.1 este deja semnat cu repartizări, nu au fost semnate listele cu cedări al proceselor 

verbale nr.2 și 9. 

 A luat cuvântul Dl Spînu Pavel, care a menționat că la moment vorbim la general, necunoscând 

materia. Nu avem la mină nici un document, nu cunoaștem câte cereri au fost depuse cu referire la cedare. 

Este un moment foarte important, deoarece unele companii pot fi afectate. Din ce considerente Consiliul 

AITA trebuie să ia o decizie care să salveze situația. Asociația AITA are cu totul alte împuterniciri. 

Membrii comisiei CEMT și-au asumat răspunderea, dar AITA trebuie să salveze situația. La general susțin 

faptul că trebuie deblocată situația, însă formula cu care se încercă și cum a mai fost de altă dată. Neavând 

argumente ce salvăm? Situația creată dă dovadă încă o dată de calitatea lucrului Comisiei CEMT, fiind 

repartizate intenționat la companiile care nu au nevoie de autorizații. Este nu altceva decât o formulă de a 

câștiga bani.     

 Dl Spînu susține propunerea, dar este îngrijorat că va avea o altă răsfrângere. Consiliul AITA este un 

organ competent, care trebuie să fie protejat de suspiciunile că nu face dreptare. 

 Dl Bulat a înaintat o propunere ca ulterior să fie emisă o adresare în scopul întreprinderii de măsuri 

în scopul curmării a astfel de scheme, în care participă niște companii cu interes sau care efectuează 

transporturi bilaterale, transportă motorină. Ca ulterior să fie repartizate după bunul plac. Propunerea dlui 

este de a ne adresa ulterior ministrului și prim-ministrului pentru explicarea schemei frauduloase și luarea 

măsurilor întru prevenirea lor. ANTA niciodată nu a fost prietenul transportatorilor. Propunerea dlui este 

ca la moment să deblocăm situația creată, iar ulterior să se facă o analiză la toată procedura de eliberare a 

autorizațiilor CEMT cu înaintarea demersurilor respective prim-ministrului. 

 La întrebarea dlui Caireac P., dl Sterea a menționat că primul proces-verbal de repartizare a 
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autorizațiilor CEMT a fost semnat și transportatorii deja le-au ridicat. Problema este în aceia că 

celelalte procese–verbale legate cu cedările între companii nu sunt semnate și aprobate de Ministru. 

 Dl Caireac Petru, a menționat că orice scrisoare semnată de către membrii Consulului AITA va 

fi considerată ca o legalizare a tuturor ilegalităților produse cu cedările CEMT între companii. Dlui a 

propus să fie luate toate CEMT-urile de la companiile de transport care nu au nevoie de ele și de a 

crea o altă Comisie pentru a fi repartizate. 

 Dl Tulbu a propus să ne expunem că în general nu suntem de acord cu decizia comisiei cu 

privire la repartizarea autorizațiilor CEMT, cât și de găsit o posibilitate de a prelungi termenul de 

ridicare a autorizațiilor după 18.01.2018. 

 Dl Sterea a menționat că, cu părere de rău situația aceasta se repetă deja pe parcursul a 10-15 

ani, mai mult ca atât, ca membrii Comisiei sunt reprezentanți a organelor de forță (procuratură, SIS, 

fisc, CNA ș.a.), care din start își repartizează la fiecare niște cote. De aceea, ar fi corect, la anul viitor 

să fie înaintată din partea Asociației AITA și UTD o propunere cu privire la componența comisiei 

CEMT, adică membrii comisiei să fie reprezentanți ai Ministerului economiei și Infrastructurii, 

ANTA, AITA și UTD. 

 Punctul de vedere a dlui Sterea în această situație este de a reacționa prompt la situația creată și 

să deblocăm situația, mai mult ca atât trebuie să ținem cont și de data de 18.01.2018, deoarece este 

prevăzută de lege și nu poate fi prelungită. Astfel, de a prelungi acest termen este imposibil. 

 Propunerea dlui Sterea este de a întreprinde măsurile cu privire la deblocarea situației, dar cu 

condiția că această listă va fi revizuită sau reexaminată ulterior. Dat fiind faptul, că în Regulamentul 

este prevăzut că Comisia poate să ridice autorizațiile CEMT eliberate, în condițiile prevăzute de acest 

Regulament. Comisia poate fi convocată din nou pentru a fi repartizate autorizațiile conform 

procedurii. Sau să fie creată o altă comisie specializată pentru a verifica corectitudinea repartizării și 

revizuirea ei. Dl Spînu a susținut propunerea dlui Sterea.  

 Dl Gribincea a propus ca în scrisoare să fie menționat faptul că membrii Consiliului AITA nu au 

avut posibilitate de face cunoștință cu listele și procesele-verbale de repartizare nr.2 și 9. Dl Gribincea 

a susținut propunerea dlui Caireac P. 

 Dl Caireac P., este împotrivă de a expedia o astfel de scrisoare prin care AITA susține 

deblocarea situației și aprobarea proceselor verbale cu ulterioara adresare în organele competente. 

Este evident faptul ca a fost interes din partea unor membri a comisiei. Companiile de transport care 

nu au nevoie de autorizații CEMT repartizate să le restituie, pentru ca ulterior comisia să le repartizeze 

repetat.  

 La moment dl Sterea a insistat să fie expediată scrisoarea respectivă pentru a debloca situația, iar 

după ce vom analiza listele de repartizare vom înainta o scrisoare Prim-ministrului cu companiile 

concrete. 

 Dl Bulat a susținut propunerea dlui Tulbu de a prelungi termenul de până la 18.01.2018, și a 

menționat că în cazul în care conținut scrisorii noastre nu le va conveni ANTEI, sunt sigur că ea va fi 

lăsată undeva pe raft. In scrisoare să fie menționat că membrii consiliului nu dispun de informații, însă 

transportatorii staționează și nu pot activa, de aceea rugăm să fie formată o altă Comisie, care va 

examina și verifica cum a repartizat comisia autorizațiile CEMT. Este necesar să deblocăm situația. 

 Dl Cernavca este de părerea că și alte companii de transport pot pretinde la autorizații 

multilaterale CEMT, chiar și cu țările cu care nu au lucrat, dar în perspectivă vor lucra. Din care 

considerent companiei nu i se va repartiza. Astfel, se formează un monopol cine lucrează cu Grecia de 

mulți ani numai celui trebuie de eliberat, iar cine vrea să înceapă lucru nu va putea deoarece nu i se 

vor repartiza. Toți trebuie să fie luați în considerație în raportul procentual cuvenit. 

 Dl Bulat a susținut părerea dlui Cernavca și consideră că repartizarea trebuie să fie făcută în 

raport procentual. De asemenea, dlui a menționat că pentru anul viitor vor fi operate modificări în 

componența comisiei CEMT, unde 50% - vor fi membri ai organelor publice de stat și 50%-

transportatori. 

 Dl Crețu V., a dat explicații privind lucrul comisiei CEMT, că toate listele le prezintă ANTA, în 

proces-verbal totul este descris, după ce criterii s-au făcut calculele, analiză, toate cifrele se dau în 

proporții. Nu este clar cum s-au repartizat. 

 Dl Spînu P., deja este o situație care s-a creat. Consider că peste o lună de zile de cooperat toate 

cele 30 companii cărora li s-a încălcat acel drept de repartizare a autorizațiilor, nu au fost tolerați și nu 
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au fost luate în considerație interesele transportatorilor. Aceasta este o sistemă creată și organizată pe 

parcursul anilor. Deciziile noastre vor fi folosite în scopurile altor persoane, dar nu al transportatorilor. 

 Dl Tulbu, a menționat că Ministrul vrea să se clarifice cu situația creată, respectiv decizia nu-i 

aparține dar responsabilitatea este pe umerii dlui. Poate ar fi și momentul să atenționăm Prim-

ministrul că noi suntem nemulțumiți de rezultatele repartizării Comisiei CEMT. 

 Dl Crețu a atenționat că în așa mod noi nu deblocăm situația, dar o agravăm mai mult. 

 De către unii membri ai Consiliului AITA au mai parvenit propuneri cu privire la crearea unei 

comisii de verificare a modalității și procedurii de repartizare a autorizațiilor CEMT. 

 Dl Țaulean s-a expus asupra propunerii privind crearea unei alte comisii de verificare, 

menționând faptul că solicitarea în cauză va rămâne fără examinare. Nu există mecanismul de lucru a 

comisiei de verificare, iar comisia de bază activează în limite legale. Există organe competente l-a 

care vă puteți adresa cu plângeri privind ilegalitățile produse, iar în Minister nu se va ocupa nimeni de 

aceasta. 

 Dl Sterea a menționat că dl Țaulean are perfectă dreptate că altă comisie de verificare a primei 

comisii nu poate fi, deoarece comisia a fost aprobată prin decizia Guvernului. 

 Propunerea dlui Sterea până la urmă este de a menționa în adresarea Ministerului că în urma 

unei analize preventive care a arătat că repartizarea țărilor nu a fost corectă, însă pentru a da 

posibilitate operatorilor de transport să-și înceapă activitatea, cerem de a fi aprobate procesele verbale 

ale ședinței Comisiei CEMT din 2 și 9 ianuarie curent. Totodată luând în considerație cele menționate 

mai sus, cerem revizuirea repartizării cu convocarea unei comisii speciale(cu includerea unor 

specialiști din domeniu), ca ulterior să revenim la acest subiect. 

 Dl Gribincea a menționat și faptul că în scrisoare indicat că membrii Consiliului AITA nu au 

avut posibilitate să facă cunoștință cu procesele-verbale și listele de repartizare, cât și să fie luată în 

considerație și situația economică creată în transport. 

 Dl Tulbu s-a interesat, ce se va întâmpla în cazul când nu vom emite nici o scrisoare în adresa 

ministerului cu privire la acest caz. 

 Dl Sterea a menționat că noi reprezentăm interesele membrilor Asociației, și nu poate fi lăsată 

fără vizor problema în cauză.  

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Marian Lungu, administrator ”ADENOSAR” SRL, care l-a rândul 

său a fost uimit de rezultatele examinării Comisiei CEMT, procentul de repartizare nu a fost respectat, 

mai mult ca atât situația este gravă camioanele stau încărcate la hotar cu Albița. De asemenea, dlui s-a 

expus asupra propunerilor membrilor Consiliului AITA și a problemelor cu care se confruntă. Iar în 

concluzie dl Lungu M. a menționat că situația necesită a fi deblocată cât mai urgent posibil, cunoscând 

toate ilegalitățile produse. 

 Dl Bulat a solicitat explicații de la dl Crețu V, membru a comisiei de repartizare CEMT, din ce 

motiv dlui nu a anunțat membrii Consiliului AITA despre ilegalitățile produse după ședința comisiei. 

Fiind reprezentantul transportatorilor, nu s-a făcut nimic pentru apărarea intereselor noastre la ședința 

Comisiei CEMT. De o lună de zile se cunoaște situația și nu s-a întreprins nimic. 

 În urma dezbaterilor și discuţiilor pe marginea acestei chestiuni, 

 

Consiliul a Hotărât: 

 

1.1. A lua act de informația prezentată de dl Ghenadie ȚAULEAN, Administrator AITA.   

1.2. A împuternici Administratorul AITA, dl Ghenadie ȚAULEAN să expedieze în adresa 

Ministerului Economiei și Infrastructurii o adresare din numele transportatorilor rutieri 

de mărfuri în trafic internaţional, membrii ai Asociației AITA, cu rugămintea de a fi 

aprobate procesele verbale ale ședinței Comisiei CEMT din 2 și 9 ianuarie curent, 

pentru a da posibilitate operatorilor de transport să-și înceapă activitatea și să-și poată 

onora obligațiunile contractuale asumate față de clienți/beneficiari. 

1.3. De a atenționa în conținutul scrisorii că membrii Consiliului AITA nu au avut posibilitate 

să i-a cunoștință cu procesele verbale și listele de repartizare a autorizațiilor CEMT, 

având careva rezerve în rezultatele repartizării autorizațiilor CEMT pentru anul 2018. 
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1.4. De a reveni la următoarea ședință a consiliului AITA la chestiunea cu privire la 

repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2018. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

   

 După epuizarea tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi, Preşedintele ședinței Consiliului 

AITA a anunţat şedinţa închisă. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA, prezenți la ședință  

  

 

SEMNAT 


