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Proces-verbal nr. 2   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul petrecerii: 

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

 

12 februarie 2018                                                orele 10.00 

  

Au participat:  

Preşedintele Consiliului                           MIHAIL USATÎI 

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 

 

 

Invitaţi/Prezenți:      Luminiţa PALADI              –    Director financiar AITA    

                                                              Ghenadie ȚAULEAN          –    Administrator AITA 

         Vladimir PENDIURIN  

    Evgheni GUBCEAC 

 

ORDINEA DE ZI 

1. Admiterea/atribuirea statutului de Titular de Carnete TIR. 

Raportor:  Ghenadie ȚAULEAN – Administrator AITA 

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

Raportor:  Luminița PALADI, Director Financiar,  Contabil-șef 

3. Referitor la revizuirea deciziei Consiliului AITA din 27.12.2017, referitor la acordarea 

unui împrumut SAR ”Moldcargo” SA. 

Raportor:  Luminița PALADI, Director Financiar,  Contabil-șef 

4. Referitor la nota de serviciu a Directorului Financiar, Contabilului șef referitor la 

remunerarea lui Gubceac Evgheni. 

Raportor:  Luminița PALADI, Director Financiar,  Contabil-șef 

5. Referitor la acordarea unei asistențe financiare ex-vicepreşedintelui Asociaţiei AITA dl 

Anatol GOZUN. 

Raportor: Mihai USATÎI – Preşedintele Asociaţiei AITA 

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

Raportor: Sergiu GUȚU – Șef Secție Juridică AITA 

7. Referitor la hotărârile Judecătoriei Chișinău, sediul Centru pe dosarele intentate la 

acțiunile lui Gubceac Evgheni și Pendiurin Vladimir împotriva Asociației AITA. 

Raportor: Sergiu GUȚU – Șef Secție Juridică AITA 

8. Examinarea propunerilor referitor la modificarea Statutului AITA, parvenite de la un 

grup de Membri Asociați AITA. 

Raportor: Sergiu GUȚU – Șef Secție Juridică AITA 

9. 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 
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Statutului AITA în parte ce nu ține de cerințele IRU stipulate în Protocolul de intenții din 

10.11.2017 semnat între AITA și IRU. 

Raportor: Sergiu GUȚU – Șef Secție Juridică AITA 

10. Informația despre rezultatele auditului extern efectuat de către IRU.  

       Raportori: Dumitru ALBULESA, Administrator AITA  

Luminița PALADI, Director Financiar,  Contabil-șef 

11. Despre necesitatea examinării aprobării de către Adunarea generală extraordinarii 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  

Raportor: Spînu Pavel, membru al Consiliului AITA.  

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

Raportor: Cernavca Sergiu, membru al Consiliului AITA.  

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

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

Raportor: Bulat Anatolie, membru al Consiliului AITA.  

14. Despre prioritățile dezvoltării Asociației AITA.  

Raportor: Tulbu Valeriu, membru al Consiliului AITA 

 

La propunerea dlui Mihail USATÎI, Preşedintele Consiliului AITA, având în vedere faptul că la 

ședință sunt prezenți toți membrii ai Consiliului AITA (este întrunit cvorumul necesar), a fost deschisă 

şedinţa Consiliului AITA. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Dl Usatîi a dat citirii ordinii de zi şi a propus să fie supusă votului. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

  

 Președintele Consiliului AITA, dl Mihail USATÎI a propus modificarea ordinii de examinarea 

chestiunilor, astfel s-a propus ca chestiunea 5 să fie examinată 1, iar chestiunea 7 să fie examinată la 

orele 10.30, ora la care au fost invitați Vladimir PENDIURIN și Evgheni GUBCEAC.  

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

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

 

Chestiunea 5. Referitor la acordarea unei asistențe financiare ex-vicepreşedintelui Asociaţiei 

AITA dl Anatol GOZUN. 

Raportor:  dl Anatolie GOZUN – Vice–Preşedinte AITA 

 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Mihail USATÎI – Preşedintele Consiliului AITA, care a adus la 

cunoștința Membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 04.01.2018, dl Anatolie GOZUN a 

demisionat din funcția de Vice-Președinte AITA, nu înainte de a solicita printr-o cerere o asistență 

financiară. 

Dl Pavel Spînu a propus satisfacerea cerii și acordarea unei donații în mărimea unui salariu 

tarifar lunar, pe motiv că dlui a demisionat din propria inițiativă, iar în cazul în care reduceam statele 

de personal cu eliberarea dlui Gozun, trebuie să plătim mai mult și să-l mai ținem încă 2 luni de zile la 

serviciu. 

Dl Petr CAIREAC a fost de acord cu propunerea dlui SPÎNU, dar suplimentar a mai propus să 

fie găsită o soluție legală referitor la recuperarea acestor sume de la dl Grigore BERNAVSCHI, adică 



3 
 

de la a cea persoană care a admis angajarea ilegală. 

Dl Valeriu STEREA a fost împotrivă de a acorda o asistență financiară dlui Anatolie GOZUN, 

din motiv că a fost angajat ilegal și nu merită. 

  În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

5.1. De a acorda dlui Anatolie GOZUN, ex-Vice-Președinte AITA, o donație în mărimea unui 

salariu tarifar lunar. 

Pro au votat 8 membrii Consiliului AITA, 1 s-a abținut de la vot (V. Sterea)  

 

Chestiunea 1. Admiterea/atribuirea statutului de Titular de Carnete TIR. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Ghenadie ȚAULEAN – Administrator AITA, care a prezentat 

informația referitor la admitere și atribuirea statutului de Titular de Carnete TIR a solicitanților, conform 

listei.  (anexa nr. 1). 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

2.1. A atribui statutul de Titular de Carnete TIR, următorilor agenţi economici:  

1. ”SERGE TRANS-EXPRES” SRL   – mun. CHIȘINĂU  (965) 

2. ”DAFINO GRUP” SRL    – or. NISPORENI  (966) 

3. ”MERIVAL-CON” SRL    – mun. CHIȘINĂU  (967) 

4. ”EUROCIMENT” SRL    – or. REZINA  (968) 

5. ”ALZET-PLUS” SRL    – mun. BĂLŢI  (973) 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

 

Chestiunea 2. Referitor la candidatura vacantă în Consiliul SAR ”Moldcargo” SA. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Spînu Pavel, care a adus la cunoștința Membrilor Consiliului AITA 

faptul că la data de 17 septembrie, curent, expiră mandatul membrilor Consiliului SAR ”Moldcargo” SA. 

Consider că este prematur de a întreprinde careva acțiuni la moment. Consiliul AITA va trebui să se 

întrunească într-o ședință pentru a propune Adunării Generale SAR ”Moldcargo” SA candidații săi în 

calitate de membri ai Consiliului nou la SA ”Moldcargo”. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

2.1. A lua act de informare, raportul prezentat.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA  

 

Chestiunea 3. Referitor la revizuirea deciziei Consiliului AITA din 27.12.2017, referitor la 

acordarea unui împrumut SAR ”Moldcargo” SA. 

 

Cuvîntul i-a fost oferit dnei Luminița PALADI, Director Financiar,  Contabil-șef, care adus la 

cunoștință membrilor Consiliului AITA faptul că SA ”Moldcargo” nu poate lua ca împrumut suma mai 

mare de 3.000.000,00 (trei milioane) lei. Astfel se propune: de a acorda SAR ”Moldcargo” SA un 

împrumut în mărime 3.000.000,00 (trei milioane) lei, cu rambursarea lui integrală până pe data de 

10.01.2019. Împrumutul va fi acordat în 2 tranșe egale în mărime de 1.500.000,00 (un milion cinci 

sute mii) lei până la data de 28.02.2018 şi  până la data de 31.03.2018. la fel de a acorda ”Progres 

Asig” SRL un împrumut în mărime 500.000,00 (cinci sute mii) lei, cu rambursarea lui integrală până 

pe data de 10.01.2019. Împrumutul va fi acordat până la data de 29.03.2018. Care l-a rândul lor vor 

împrumuta acești bani SA ”Moldcargo”. 

 Dl Sterea a acceptat propunerea dnei Luminița Paladi și a spus că compania trebuie ajutată. 



4 
 

 Dl Bulat a propus de acordat un împrumut în mărime de 3.000.000,00 (trei milioane) lei numai 

de la AITA. 

Dl Spînu la fel a fost de acord cu majoritatea colegilor și a spus că neapărat trebuie de acordat 

companiei SA ”Moldcargo” împrumutul solicitat, 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

1. De a acorda SAR ”Moldcargo” SA un împrumut în mărime 3.000.000,00 (trei milioane) 

lei, ceia ce la data de 12.02.2018 constituie echivalentul a 180.296,00 dolari SUA cu 

rambursarea lui integrală până pe data de 10.01.2019 la un curs de referință de 17.638 

MDL/USD. Împrumutul va fi acordat în 2 tranșe egale în mărime de 1.500.000,00 (un 

milion cinci sute mii) lei până la data de 28.02.2018 şi  până la data de 31.03.2018.  

2. De a acorda ”Progres Asig” SRL un împrumut în mărime 500.000,00 (cinci sute mii) lei, 

ceea ce la data de 12.02.2018 constituie echivalentul a 30.049,00 dolari SUA, cu 

rambursarea lui integrală până pe data de 10.01.2019 la un curs de referință de 17.638 

MDL/USD. Împrumutul va fi acordat până la data de 29.03.2018. 

 Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 4. Referitor la nota de serviciu a Directorului Financiar, Contabilului șef referitor la 

remunerarea lui Gubceac Evgheni.  

 

Cuvîntul i-a fost oferit dnei Luminița PALADI, Director Financiar,  Contabil-șef, care adus la 

cunoștință membrilor Consiliului AITA faptul că din motiv că conform dispoziţiei dlui Grigore 

Bernavschi, preşedinte al Asociaţiei AITA în luna octombrie 2016 au fost corectate tabelele de pontaj 

pentru perioada 25 iulie 2016 – 11 august 2016 pentru funcţiile de Preşedinte şi Secretar General, în 

conformitate cu care a fost recalculată retribuirea muncii calculată iniţial dlui Evgheni Gubceac pentru 

funcţia de preşedinte al Asociaţiei AITA. Totodată, în urma recalculului contribuţiilor de asigurare şi a 

impozitelor aferente suma datorată de către dl Evgheni Gubceac constituie 2 749,08 lei. 

Dl Evgheni Gubceac a fost informat prin scrisoarea nr.561 din 10.11.2016 privind creanţa 

formată şi necesitatea achitării acesteia direct la casieria Asociaţiei, însă până la moment suma datorată 

nu a fost achitată. Se propune de a casa suma dată. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

4.1. A casa suma de 2 749,08 lei datorată de către dl Evgheni Gubceac în urma recalculului 

retribuirii muncii calculată iniţial ultimului pentru funcţia de preşedinte al Asociaţiei AITA, 

formate în urma corectării tabelului de pontaj pentru luna octombrie 2016, pentru perioada 

25 iulie 2016 – 11 august 2016. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 7. Referitor la hotărârile Judecătoriei Chișinău, sediul Centru pe dosarele intentate 

la acțiunile lui Gubceac Evgheni și Pendiurin Vladimir împotriva Asociației AITA. 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Sergiu GUȚU – Șef al Secției Juridice AITA, care adus la cunoștință 

membrilor Consiliului AITA faptul că Judecătoria Chișinău, sediul Centru a examinat cauza civilă 

intentată la cererea lui Vladimir Pendiurin către Asociația AITA privind anularea sancţiunii 

disciplinare - concedierea, aplicată lui Pendiurin Vladimir prin hotărârea Adunării generale a 

Asociaţiei AITA din 30.06.2014, restabilirea la locul de muncă, încasarea salariului pentru lipsă 

forţată de la locul de muncă şi încasarea prejudiciului moral. 

Prin cererea din 28.06.2017 de concretizare a cerinţelor la cererea de chemare în judecată, 

înaintată în temeiul art.60 CPC, reclamantul şi-a modificat pretenţiile la acţiune, solicitând: 

compensarea salariului în urma concedierii ilegale pentru 6 luni în sumă totală de 193.200 lei, 
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încasarea compensaţiei în locul restabilirii la muncă în sumă de 96.600 lei, obligarea Asociaţiei AITA 

să compenseze prejudiciul moral în sumă de 100.000 lei şi compensarea cheltuielilor de judecată în 

sumă de 9.307,08 lei. 

La data de 19.01.2018, instanța de judecată a hotărât: 

1. A admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de către Vladimir Pendiurin 

împotriva Asociației AITA. 

2. A anula procesul-verbal al adunării generale extraordinare a Asociației AITA din 

30.06.2014 privind aplicarea sancțiunii disciplinare în baza art. 206 al (1) lit. d) în 

conexiune cu art. 86 al. (1) lit. o) și lit. k) Codul Muncii, cu desfacerea începând cu 

01.07.2014 a contractului de muncă încheiat între Vladimir Pendiurin și Asociația AITA. 

3. A incasa de la Asociația AITA în beneficiul lui Vladimir Pendiurin: 

- 193.200,00 lei, cu reținerea impozitelor obligatorii, cu titlu de compensarea salariului în 

urma concedierii ilegale pentru 6 luni. 

- 96.600,00 lei, cu reținerea impozitelor obligatorii, cu titlu de compensare în locul 

restabilirii la muncă, conform art. 90 al. (4) Codul Muncii în mărime de 3 salarii medii. 

- 40.000,00 lei, cu titlu de prejudiciu moral. 

- 9.288,50 lei, cheltuieli pentru acordarea asistenței juridice. 

- 8.794,00 lei, taxa de stat în beneficiul statului. 

4. În rest acțiunea a fost respinsă. 

 După prezentarea raportului, dl Usatîi a propus dlui Pendiurin acordarea 100.000,00 (una sută 

mii) lei, în calitate de prejudiciu moral și ca dumnealui să încheie o tranzacție de împăcare cu 

Asociația AITA și să se dezică de restul sumelor adjudecate. 

 Dl Pendiurin a refuzat această propunere. 

 Dl Bulat a propus ca să fie excluși cei care se judecă cu Asociația AITA. 

 Dl Sterea, având în vedere faptul că meritele lui Pendiurin față de Asociația AITA sunt 

indiscutabil de mari, a propus ca să-i fie achitate 6 salarii medii lunare în calitate de prejudiciu 

material și 3 salarii medii lunare în calitate de prejudiciu moral. 

 Dl Usatîi a propus ca să-i fie achitate 6 salarii medii lunare cu titlu de daună morală, pe care le-a 

avut dl Pendiurin în timpul activității sale la Asociația AITA în calitate de Secretar General AITA și 

ca dumnealui să încheie o tranzacție de împăcare cu Asociația AITA și să se dezică de restul sumelor 

adjudecate. 

 Având în vedere faptul că au parvenit 2 propuneri, se pune la vot propunerea lui Sterea Valeriu 

referitor la achitarea 6 salarii medii lunare în calitate de prejudiciu material și 3 salarii medii lunare în 

calitate de prejudiciu moral. 

 S-a votat: Pro – 3 voturi (V. Sterea, N. Gribincea, P. Caireac); contra – 6 voturi; s-au abținut – 0 

voturi. 

 Referitor la dosarul Gubceac vs. AITA, cuvântul a luat dl Usatîi, care i-a propus dlui Gubceac 

acordarea 100.000,00 (una sută mii) lei, în calitate de prejudiciu moral și ca dumnealui să încheie o 

tranzacție de împăcare cu Asociația AITA și să retragă cererea de apel depusă asupra Hotărârii 

Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 02.02.2018. 

 Dl Usatîi a propus ca și în cazul lui Pendiurin să fie încheiată o tranzacție de împăcare cu 

Asociația AITA cu achitarea lui Gubceac Evghein a unui prejudiciu moral în mărimea a 6 salarii 

medii lunare pe care le-a avut dl Gubceac în timpul activității sale la Asociația AITA în calitate de 

Secretar General AITA, cu condiția că își retrage cererea de apel depusă asupra Hotărârii Judecătoriei 

Chișinău, sediul Centru din 02.02.2018. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA 

  În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

7.1. A lua act de informare Hotărârile Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 19.01.2018 și 

02.02.2018 referitor la cererile de chemare în judecată a lui Vladimir Pendiurin și 

Gubceac Evgheni vs. AITA. 
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7.2. A propune dlui Pendiurin Vladimir încheierea unei tranzacții de împăcare cu Asociația 

AITA cu achitarea primului a unui prejudiciu moral în mărimea a 6 salarii medii lunare 

pe care le-a avut dl Pendiurin în timpul activității sale la Asociația AITA în calitate de 

Secretar General AITA, cu condiția de a se dezice de sumele adjudecate prin Hotărârea 

Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 19.01.2018. 

7.3. A propune dlui Gubceac Evgheni încheierea unei tranzacții de împăcare cu Asociația 

AITA cu achitarea primului a unui prejudiciu moral în mărimea a 6 salarii medii lunare 

pe care le-a avut dl Gubceac în timpul activității sale la Asociația AITA în calitate de 

Secretar General AITA, cu condiția că își retrage cererea de apel depusă asupra 

Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 02.02.2018. 

 

Chestiunea 6. Referitor la poziția asociatului Asociația AITA în întreprinderea SRL ”Cargo 

Test”. 

  

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Sergiu GUȚU – Șef al Secției Juridice AITA, care adus la cunoștință 

membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 06.02.2018, Asociația AITA a recepționat înștiințarea 

referitor la petrecerea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților ”Cargo Test” SRL, care va avea loc 

la data de 13.02.2018, orele 11.30, în sala de ședință a Asociației AITA pe adresa: mun. Chișinău, bd. 

Cantemir 3/1, cu următoarea ordine de zi:  

 

1. Desemnarea entității de audit, pentru verificarea situației economico-financiare 2016-2017 a 

”Cargo Test” SRL, evaluarea activelor deținute și stabilirea onorariului pentru serviciile prestate. 

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

6.1. De a accepta participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Asociaților ”Cargo 

Test” SRL, care va avea loc la data de 13.02.2018, orele 11.30, în sala de ședință a Asociației 

AITA pe adresa: mun. Chișinău, bd. Cantemir 3/1; 

6.2. De a împuternici pe dl Sergiu GUȚU – Șef al Secției Juridice AITA să participe la  

ședința Adunării Generale Extraordinare a Asociaților ”Cargo Test” SRL, care va avea loc 

la data de 13.02.2018, orele 11.30, în sala de ședință a Asociației AITA pe adresa: mun. 

Chișinău, bd. Cantemir 3/1 și de al abilita cu dreptul de vot din numele asociatului AITA la 

ședința amintită, în limitata cotei-parți din capitalul social, deținute de către Asociația AITA 

în SRL ”Cargo Test”; 

6.3. De a delega din partea asociatului AITA pe membri Consiliului AITA dnii Valeriu 

STEREA și dl Nicolae GRIBINCEA în calitate de consultanți a reprezentatului Sergiu 

GUȚU, împuternicit să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Asociaților 

”Cargo Test” SRL, care va avea loc la data de 13.02.2018, orele 11.30, în sala de ședință a 

Asociației AITA pe adresa: mun. Chișinău, bd. Cantemir 3/1; 

6.4. A împuternici Administratorul AITA, dl Ghenadie ȚAULEAN, să elibereze pe numele 

dlui Sergiu GUȚU – Șef al Secției Juridice AITA o procură, prin care se va acorda 

dreptul de a participa și respectiv vota din numele Asociației AITA, pe chestiunea de pe 

ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Asociaților ”Cargo Test” SRL, 

care va avea loc la data de 13.02.2018, orele 11.30, în sala de ședință a Asociației AITA pe 

adresa: mun. Chișinău, bd. Cantemir 3/1. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

 

Chestiunea 8. Examinarea propunerilor referitor la modificarea Statutului AITA, parvenite de 

la un grup de Membri Asociați AITA. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Sergiu GUȚU, Șef Secția Juridică AITA, care a adus la cunoștința 



7 
 

membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 31.01.18, un grup de reprezentanți ai Membrilor Asociați 

AITA, au adresat Președintelui Asociației AITA și Consiliului AITA, prin intermediul poștei electronice 

propuneri referitor la modificarea Statutului AITA.  

În urma discuțiilor, 

 

Consiliul a Hotărât: 

 

8.1. A lua act de informare propunerile pentru modificarea Statutului AITA, parvenite în 

adresa președintelui Asociației AITA și Consiliului AITA de la un grup de reprezentanți ai 

Membrilor Asociați AITA. (Gubceac Ev. (”Pegas Bis” SRL), Livadaru E. (”Calivad 

Trans” SRL), Varvarici Șt. (”Eurotir Trans” SRL), Covalischi M. (”Eurotransped” 

SRL)). 

8.2. De a transmite Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA pentru 

examinare și adoptarea deciziei propunerile parvenite de la un grup de reprezentanți ai 

Membrilor Asociați AITA. (Gubceac Ev. (”Pegas Bis” SRL), Livadaru E. (”Calivad 

Trans” SRL), Varvarici Șt. (”Eurotir Trans” SRL), Covalischi M. (”Eurotransped” 

SRL)), ținând cont de recomandările Consiliului AITA. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 9. Referitor la executarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA, privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Membrilor 

Asociați ai 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. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Sergiu GUȚU – Șef al Secției Juridice AITA, care adus la cunoștință 

membrilor Consiliului AITA faptul că la ședința Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA, din 11.12.2017, s-a hotărât de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor 

Asociați ai 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. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

9.1. A executa Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA, din 11.12.2017. 

9.2. De a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor Asociați ai Asociației 

AITA la data de 23 februarie 2018, ora 10-00, în sala de ședințe a complexului turistic 

”Vatra”, Parcul Nistrean. 

9.3. A aproba proiectul ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA, după cum urmează: 

9.3.1. 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.  

9.4. De a expedia prin intermediul poștei, prin scrisoare cu aviz de recepție recomandat fiecărui 

Membru Asociat AITA, ordinea de zi și materialele pentru ședința Adunării Generale 

Extraordinare a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 23.02.2018. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 10. Informația despre rezultatele auditului extern efectuat de către IRU. 
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 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Ghenadie Țaulean – Administrator AITA, care adus la cunoștință 

membrilor Consiliului AITA faptul că de La IRU a parvenit raportul de audit care a avut loc în ianuarie 

2018. 
În baza constatărilor făcute, s-a concluzionat că organizarea şi procedurile instituite de AITA 

sunt foarte satisfăcătoare şi că AITA poate continua să îşi exercite rolul de Asociaţie Emitentă şi 
Garantă TIR, sub rezerva aplicării corecte şi la timp a recomandărilor IRU prevăzute în raportul de 
audit. 
Numărul de constatări conform pădurilor de risc rezidual după luarea în considerare a caracterului 
adecvat şi/sau eficacităţii activităţilor legate de TIR, este următorul: Grad înalt - 0, Grad mediu - 3, 
Grad jos - 24. 

- Soluţionarea constatărilor cu grad jos de risc poate duce la îmbunătăţirea calităţii şi/sau 
eficienţei Asociaţiei şi/sau proceselor aferente. Este necesară atenţia managementului de 
rutină. 

- Cele trei constatări cu grad de risc mediu necesită atenţia urgentă a conducerii Asociaţiei şi 
trebuie urmate de un plan de remediere cât de curând posibil. (termen 28.02.2018) 

Astfel s-a recomandat 

1. Colaborarea cu autorităţile vamale 
S-a observat o dinamică pozitivă în relaţiile dintre Serviciul Vamal al Moldovei şi AITA. în 

acelaşi timp, strategia digitalizării TIR în regiune este încă îngreunată de faptul că autorităţile vamale 
din Moldova nu au reluat funcţionarea TIR-EPD, care a fost întreruptă la 29 mai 2013. 

Prin urmare, se încurajează colaborarea continuă în mod constructiv a AITA cu autorităţile 
vamale, în special pentru promovarea digitalizării TIR. 

 

2. Dosarele Solicitanţilor şi Titularilor 
Fişierele Titularilor TIR sunt păstrate într-o zonă care poate fi accesată din alte încăperi 

secundare, prezentând astfel un risc de expunere a informaţiilor confidenţiale ale deţinătorilor. Se 
recomandă de a lua măsuri pentru a asigura păstrarea corectă a fişierelor Titularilor TIR. 

Dovada stabilităţii financiare este colectată de AITA numai în momentul procesului de admitere. 
în timp ce nu se efectuează controale regulate. Se recomandă ca AITA să definească şi să specifice o 
procedură de monitorizare a stabilităţii financiare a Titularilor TIR. 

 
3. Instruirea TIR furnizată operatorilor autorizaţi TIR 
Certificatul de Competenţă Profesională (CPC) este obligatoriu pentru operatorii TIR din 

Moldova şi este furnizat de CIPTI, care este un institut de instruire acreditat de IRU din 2001 şi de 
asemenea deţine o licenţă a Agenţiei Naţionale de Transport Rutier (ANTA). TIR face parte din 
programa CPC. în acelaşi timp, ANTA de asemenea emite CPC pentru operatorii de transport care şi-
au desfăşurat studiile în instituţiile de formare diferite de CIPTI. Astfel, în ceea ce priveşte TIR, nu 
există un singur standard şi un control al calităţii aplicate conţinutului cursului şi competenţelor 
primite de către cursanţi. Prin urmare, se recomandă ca. în cadrul colaborării sale cu ANTA, AITA să 
evalueze modalităţile de standardizare a cerinţelor de instruire legate de CPC, în special în partea TIR. 
în plus, AITA este încurajată să ia în considerare verificarea cunoştinţelor operatorilor privind TIR şi 
transportul internaţional în procesul de admitere, precum şi în mod regulat. 
un asemenea Regulament în Asociația AITA există, însă el a fost aprobat de către Președintele AITA. 

Pentru a da acestui regulament puterea organului competent, este necesar de al aproba în varianta propusă 

la Consiliul AITA. Prin urmare se propune Consiliului AITA să aprobe Regulamentul privind Comisia 

de angajare prin concurs a personalului în Asociația AITA. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

10.1. A lua act de informare raportul de audit IRU. 

10.2. A împuternici Directoratul AITA să respecte toate indicațiile primite și să înlăture 

neajunsurile indicate.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA 



9 
 

 

Chestiunea 11. Despre necesitatea examinării aprobării de către Adunarea generală 

extraordinarii 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  

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Spînu Pavel, care adus la cunoștință membrilor Consiliului AITA faptul 

că după adoptarea statutului în redacție nouă, este necesar de adoptat un șir de regulamente, care ar facilita 

și reglementa pe deplin toate împuternicirile organelor de conducere și control a Asociației AITA. 

 Dl Usatîi a propus ca aceste regulamente să fie examinate la ședințele Consiliului AITA, acum este 

prematur de le introdus în ordinea de zi a Adunării Generale. 

 Dl Spînu a concretizat că ele vor fi examinate la ședințele Consiliului AITA, dar vor fi aprobate la 

Adunarea Generală a Membrilor Asociați ai Asociației AITA. 

  În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

11.1. A lua act de informare raportul referitor la examinarea aprobării de către Adunarea 

generală extraordinară din 23 februarie 2018 a regulamentelor.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 12. Examinarea și alegerea membrilor consiliului ,,Vatra Elita” SRL și CIPTI ÎI.  

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Sergiu Cernavca, care adus la cunoștință membrilor Consiliului AITA 

necesitatea și posibilitatea introducerii în întreprinderile unde AITA deține cotă-parte în capitalul social, a 

Consiliilor, pentru ca toți Membrii Asociați ai Asociației AITA să fi implicați în administrarea 

patrimoniului AITA. 

  În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

12.1. A lua act de informare raportul referitor la examinarea și alegerea membrilor consiliului 

,,Vatra Elita” SRL și CIPTI ÎI. 

12.2. A crea o comisie în componența: Spînu Pavel, Cernavca Sergiu, Caireac Petr, Guțu 

Sergiu, care vor examina statutele întreprinderilor unde AITA deține cotă-parte în 

capitalul social și vor propune Consiliului AITA necesitatea, posibilitatea creării și 

componența numerică în Consiliu.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

Chestiunea 13. Reexaminarea deciziei Consiliului AITA din 27 decembrie 2017 "Cu privire la 

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

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Anatolie Bulat, care adus la cunoștință membrilor Consiliului AITA 

faptul că la ședința Consiliului AITA din 27.12.2017, a fost adoptat Regulamentul cu privire la stimulare 

și compensare a salariaților AITA. 

 Dlui consideră că acest regulament a fost primit în grabă și nu s-a intrat în esența lui. Este necesar de 

revizuit, de văzut care sunt cheltuielile pentru fiecare salariat AITA. Dar între timp de suspendat acțiunea 

lui. 

  Dl Usatîi a propus ca contabilul șef să dea o informație referitor la plățile de stimulare și 

compensare pentru fiecare salariat AITA. 

 Propunerea referitor la suspendarea Regulamentului cu privire la stimulare și compensare a 
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salariaților AITA a fost pusă la vot. 

 

 S-a votat: Pro – 6 voturi; contra – 3 voturi (V. Sterea, N. Gribincea, P. Caireac); s-au abținut – 0 

voturi. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

13.1. A suspenda acțiunea regulamentului cu privire la stimulare și compensare a salariaților 

AITA, adoptat de către Consiliul AITA la data de 27.12.2018. 

13.2. Secția Contabilitate AITA va pregăti pentru membrii Consiliului AITA informația 

referitor la plățile de stimulare și compensare pentru fiecare salariat AITA. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

Chestiunea 14. Despre prioritățile dezvoltării Asociației AITA. 

  

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Valeriu TULBU, care adus la cunoștință membrilor Consiliului AITA 

un șir de propuneri care în mod obligatoriu ar trebuie să determine prioritățile de dezvoltarea a Asociației 

AITA și să intensifice activitatea economică a AITA. 

 Dl Usatîi a propus să fie creat în cadrul Asociației AITA un consiliu economic care va avea n 

competență activitatea economică a AITA, bazată pe prioritățile de dezvoltare a Asociației AITA. 

  Dl Crețu a plecat motivat de la ședința Consiliului AITA. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

14.1. A împuternici pe dl Valeriu TULBU să coordoneze și să organizeze împreună cu 

Directoratul AITA întrunirile, forumurile, expozițiile etc., la care trebuie să participe 

Asociația AITA, partenerii ei și membrii Asociației AITA.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

După epuizarea tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi, Preşedintele Consiliului AITA a anunţat 

şedinţa închisă. 

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

  

  

SEMNAT 


