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Proces-verbal nr. 3   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul petrecerii: 

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

 

27 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:        Dumitru ALBULESA         –    Administrator AITA    

                                                              Ghenadie ȚAULEAN          –    Administrator AITA 

          

 

ORDINEA DE ZI 

1. Nominalizarea reprezentantului Asociaţiei AITA în Consiliul consultativ în domeniul 

transporturilor rutiere de pe lângă Organul central de specialitate (Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii); 

Raportor: Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

 

2. Nominalizarea reprezentantului Asociaţiei AITA în Consiliul consultativ al Agenţiei 

Naţionale Transport Auto (ANTA);  

Raportor: Dumitru ALBULESA, Administrator AITA  

 

3. Aprobarea candidaturii la funcția de Administrator AITA, conform prevederilor 

Statutului Asociației AITA.  

Raportor: Gribincea Nicolae, 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, și a propus să mai fie introdus un subiect – Diverse, unde se 

vor include chestiunea referitor la adresarea parvenită de la IRU și referitor la un Forum privind 

politica de transport durabil, organizat de Componenta politică a programului EU4Energy condusă de 

IEA, care va avea loc la Odesa, Ucraina la data de 14 Martie 2018 şi a propus să fie supusă votului. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

  

 Dl Sterea Valeriu a propus modificarea ordinii de examinarea chestiunilor, astfel ca chestiunea 3 

să fie examinată ultima.  

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 
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S-a trecut la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

 

Chestiunea 1. Nominalizarea reprezentantului Asociaţiei AITA în Consiliul consultativ în 

domeniul transporturilor rutiere de pe lângă Organul central de specialitate (Ministerul 

Economiei şi Infrastructurii); 

Raportor:  dl. Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Dumitru ALBULESA – Administrator AITA, care a adus la 

cunoștința Membrilor Consiliului AITA faptul că Asociația AITA trebuie să nominalizeze 

reprezentanți în Consiliul consultativ în domeniul transporturilor rutiere de pe lângă Organul central 

de specialitate (Ministerul Economiei şi Infrastructurii) și în Consiliul consultativ al Agenţiei 

Naţionale Transport Auto (ANTA). 

Reprezentanții precedenți au fost Gr. Bernavschi în Consiliul consultativ în domeniul 

transporturilor rutiere de pe lângă Organul central de specialitate (Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii) și Petru MITITIUC în Consiliul consultativ al Agenţiei Naţionale Transport Auto 

(ANTA). 

Dl Sterea a propus ca să fie nominalizați dl Dumitru ALBULESA în Consiliul consultativ în 

domeniul transporturilor rutiere de pe lângă Organul central de specialitate (Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii) și Petru MITITIUC în Consiliul consultativ al Agenţiei Naţionale Transport Auto 

(ANTA). 

Dl Nicolae GRIBINCEA s-a interesat care este părerea dlui Albulesa vis-a-vis nu propunerea 

dlui Sterea. 

Dl Albulesa a spus că a participat în ambele Consilii în calitate de Director Executiv UTD, dar 

la moment decizia aparține Membrilor Consiliului AITA. 

Dl Caireac a propus ca în Consiliul consultativ în domeniul transporturilor rutiere de pe lângă 

Organul central de specialitate (Ministerul Economiei şi Infrastructurii) să fie nominalizat dl Usatîi. 

Dl Usatîi a replicat că în aceste Consilii trebuie să fie antrenați specialiști, iar membrii 

Consiliului AITA trebuie să verifice activitatea reprezentanților AITA în ele și să se ocupe de 

probleme majore. 

 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

1.1. De a Nominaliza pe dl Dumitru ALBULESA în calitate de reprezentant al 

Asociaţiei AITA în Consiliul consultativ în domeniul transporturilor rutiere de pe 

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

1.2. De a Nominaliza pe dl Petru MITITIUC în calitate de reprezentant al Asociaţiei 

AITA în Consiliul consultativ al Agenţiei Naţionale Transport Auto (ANTA). 

Pro au votat toți Membrii Consiliului AITA 

 

Având în vedere faptul că chestiunea 2 s-a examinat împreună cu chestiunea 1, se trece la 

examinarea chestiunii 4 de pe ordinea de zi 

 

Chestiunea 4.1. Referitor la adresarea parvenită de la IRU 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Usatîi Mihail, care a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA ca 

la data de 26.02.2018 de la IRU a venit o adresare: 
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Sunt încântat să vă informez că în timpul sesiunii din 9 februarie 2018, Preşedinţia Executivă a 

Uniunii Internaţionale a Transportului Rutier (IRU) a decis în unanimitate următoarele: 
 
1 .  în ceea ce priveşte excluderea AITA din Uniunea Internaţională a Transportului Rutier 

a) să revoce decizia sa privind excluderea AITA din IRU şi să menţină AITA ca membru al IRU; şi 

b) să continue să monitorizeze îndeaproape în următoarele 12 luni conformitatea AITA cu punerea 

în aplicare a măsurilor privind guvernanta corporativă; 

2. în ceea ce priveşte recursul AITA împotriva încetării Declaraţiilor de Angajament 

Să revoce încetarea de către IRU a (i) Declaraţiei de Angajament al asociaţiei emitente şi garante a 

carnetelor TIR ordinare din 12 decembrie 2007 şi (ii) Declaraţiei de Angajament al IRU faţă de 

asociaţiile emitente şi garante a carnetelor TIR ordinare din 6 februarie 2008. 

De asemenea, s-a decis că AITA va beneficia de posibilitatea de a adera la acordul global referitor la 

gestionarea sistemului TIR, aşa cum a fost propus tuturor celorlalţi membri IRU afiliaţi sistemului 

TIR. 

În ceea ce priveşte sumele eventuale datorate AITA în urma acordului menţionat anterior şi a 

procedeele AON, IRU îşi rezervă toate drepturile de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile cauzate 

direct IRU de către AITA ca rezultat al acuzaţiilor false şi, în măsura în care este relevant, declanşarea 

unor astfel de pretenţii cu orice sumă posibil datorată AITA. 

Preşedinţia Executivă a solicitat Secretariatului General să pregătească pentru executare toate 

documentele necesare pentru punerea în aplicare a rezoluţiilor, inclusiv executarea acordurilor 

respective de decontare care urmează a fi încheiate cu AITA. 
 
AITA este rugată să confirme primirea şi înţelegerea prezentei scrisori. 

 

 Dl Gribincea a solicitat ca în răspunsul AITA trebuie de solicitat informația referitor la sumele care 

eventual pot fi pretinse.  

 Dl Usatîi a replicat că nu trebuie de inițiat nimic până nu vor fi solicitate careva sume. IRU a scris că 

își rezervă dreptul. Solicitarea nu este încă certă. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

4.1.1. A lua act de informare adresarea parvenită de la IRU. 

4.1.2. A însărcină Directoratul AITA să pregătească și să remită IRU un răspuns, referitor 

la solicitările parvenite. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 4.2 Referitor la Forum privind politica de transport durabil, organizat de 

Componenta politică a programului EU4Energy condusă de IEA, care va avea loc la Odesa, 

Ucraina la data de 14 Martie 2018. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Dumitru ALBULESA – Administrator AITA, care a adus la 

cunoștința Membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 14 Martie 2018, în Odesa, Ucraina, va 

avea loc un forum privind politica de transport durabil, organizat de Componenta politică a 

programului EU4Energy condusă de IEA la care trebuie să participe transportatorii noștri. 

 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 
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4.2.1. A lua act de informare asupra petrecerii unui Forum privind politica de transport 

durabil, organizat de Componenta politică a programului EU4Energy condusă de IEA, care 

va avea loc la Odesa, Ucraina la data de 14 Martie 2018. 

4.2.2. A însărcină Directoratul AITA să identifice participanții din partea transportatorilor 

din Republica Moldova și din partea Asociației AITA.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA  

 

Chestiunea 3. Aprobarea candidaturii la funcția de Administrator AITA, conform prevederilor 

Statutului Asociației AITA.  

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Mihail USATÎI, Președintele Consiliului AITA, care s-a a adus la 

cunoștința membrilor Consiliului AITA că este mulțumit de munca pe care o depune dl Ghenadie Țaulean 

în calitate de unul din Administratorii AITA. 

 Dl Sterea a adus careva argumente că această funcție nu poate fi îndeplinită de către dl Ghenadie 

ȚAULEAN și a propus candidatura dlui Petru MITITIUC, din motiv că ultimul este un profesionist bun și 

mai bine va face față acestui post.  

 Propunerea dlui Sterea a fost pusă la vot. 

s-a votat: 

pro – 3 voturi (V. Sterea, N. Gribincea, P. Caireac) 

contra – 4 voturi (M. Usatîi, P. Spînu, V. Tulbu, A. Bulat) 

abținuți – 2 voturi (S. Cernavca, V. Crețu)  

 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

3.1. A considera satisfăcătoare perioada de probă acordată Administratorului AITA dlui 

Ghenadie ȚAULEAN. 

3.2. Acțiunea contractului de administrare nr 2 din 02.012018 încheiat Asociația AITA și 

Ghenadie Țaulean va acționa până la 31.12.2019 sau până la finele mandatului 

acordat.   

3.3. Consiliul AITA în orice moment poate revoca (inclusive fără motiv) mandatul 

Administratorului AITA, în conformitate cu prevederile art. 10.3. ale Statutului 

Asociației AITA. 

 

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

şedinţa închisă. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

  

  

SEMNAT 


