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Proces-verbal nr. 4   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul petrecerii: 

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

 

20 aprilie 2018                                                orele 14.00 

  

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    

                                                              Elena LIVADARU         –    Cenzor AITA 

        Serghei TARAN         –    Director CIPTI 

        Dumitru COJOCARU  –    Administrator SRL ”Vatra Elita” 

        Vladimir ȘTIRBU         –    Director General SA ”Moldcargo” 

          

 

ORDINEA DE ZI 

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

Raportor: dl Ghenadie ȚAULEAN, Administrator AITA 

2. Cu privire la raportul financiar pentru anul încheiat 2017 și proiectul indicatorilor 

pentru anul 2018 al Centrului CIPTI. 

Raportor:  Sergiu TARAN, directorul CIPTI 

3. Cu privire la rezultatele evaluării proprietăţii „CARGO-TEST” SRL şi poziția 

Consiliului Asociației AITA referitor la activitatea societăţii în continuare. 

Raportor:  dl Vlad Ştirbu, director „MOLDCARGO” SA 

4. 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-ELITA”. 

Raportor:  dl Dumitru Cojocaru, Administrator SRL „VATRA-ELITA” 

5. Cu privirea la participarea reprezentantului AITA în cadrul Consiliului Asociaţiei 

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

Raportor:  dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

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

6-8 noiembrie 2018 la Muscat (OMAN). 

Raportor:  dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

7. 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. 
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Raportor:  dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

8. 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 LEXUS. 

Informează:  dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

9. 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. 

10. Cu privire la solicitarea conducerii Centrului de Excelenţă în Transporturi (ajutor 

financiar pentru ansamblul folcloric Haiducii) 

Raportor:  dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

  

 

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

ședință sunt prezenți 8 din 9 membrii ai Consiliului AITA (este întrunit cvorumul necesar), a fost 

deschisă şedinţa Consiliului AITA. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 
 

Dl Usatîi a dat citirii ordinii de zi, și a propus să mai fie introdus un subiect – Diverse, unde se 

vor include chestiunile care nu au intrat în ordinea de zi. 

 Dl Sterea a solicitat să fie incluse în chestiunea diverse adresarea unui grup a Membrilor 

Consiliului AITA și a rugat ca pe viitor să nu fie incluse în ordinea de zi așa de multe subiecte. 

Ordinea de zi trebuie să conțină maximum 5 chestiuni. 

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. Admiterea/atribuirea statutului de Titular de Carnete TIR 

Raportor:  dl. Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

 

Dat fiind faptul că dl Ghenadie ŢAULEAN se află în deplasare, cuvântul i-a fost oferit dlui 

Dumitru ALBULESA – 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: 

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

 

1.   LOGICO SOLUTIONS SRL  – mun. CHIŞINĂU  (0971) 

2. HAMAN TRANS SRL   – mun. CHIŞINAU  (0972) 

3. DARES-TRANS SRL   – mun. BĂLŢI  (0974) 

4. TALEX-R SRL   – mun. BĂLŢI  (0975) 

5. MG CARGO TRANS SRL  – s. ULMU, Ialoveni (0976) 

6. MALCHIN- TRANS SRL  – mun. BĂLŢI  (0977) 

Pro au votat toți Membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 
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Chestiunea 2. Cu privire la raportul financiar pentru anul încheiat 2017 și proiectul 

indicatorilor pentru anul 2018 al Centrului CIPTI. 

 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Usatîi Mihail, care a propus ca pentru asemenea chestiuni să fie 

aprobate modele de raport, ca să fie clar administratorilor ce trebuie de inclus în ele și ca Membrii 

Consiliului AITA să poată deduce din ele informația necesară.  

Dl Spînu a susținut propunerea Președintelui Consiliului AITA. 

Dl Taran a spus că sunt foarte multe tabele care trebuie prezentate și IÎ ”CIPTI” are doar 2 

contabili care nu reușesc să facă și acest lucru. 

Dl Sterea s-a interesat dacă este raportul auditorului pentru anul 2017. 

Dl Taran a răspuns că auditul se face o data în 2 ani, astfel ultimul s-a petrecut pentru anul 2015-

2016. 

Dl Sterea a propus de a contramanda examinarea acestei chestiuni pentru o altă ședință a 

Consiliului AITA, din motiv că informația nu este pregătită pentru ședința de astăzi, astfel s-a mai 

propus: 

1. De identificat și de contractat o companie de audit, care vor face un raport de audit pentru anul 

2017. 

2. Directoratul AITA să interpeleze de la directorul IÎ ”CIPTI” informația necesare pentru 

prezentarea  raportului financiar pentru anul încheiat 2017 și proiectul indicatorilor pentru anul 

2018 al Centrului CIPTI. 

 

La ședință s-a prezentat dl Tulbu Valeriu, membru al Consiliului AITA. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Serghei TARAN, Directorul IÎ ”CIPTI”, care a adus la cunoștința 

membrilor Consiliului AITA că în anul 2017 au fost instruite 6109 persoane față de 5926 în anul 2016, 

dintre care 148 manageri și 1624 șoferi care au fost instruiți pentru prima dată și 1404 șoferi au trecut 

reciclarea. Astfel IÎ CIPTI a eliberat 76% din numărul total de certificate CPC pentru efectuarea 

transportului internațional pe republică sau 26% din numărul total de persoane instruite în Moldova. La 

moment IÎ CIPTI acordă încăperi în locațiuni la 31 de locatari și Asociației patronale UTD. La sfârșitul 

anului în contul IÎ CIPTI erau 3836869 lei, iar la situația din 11.04.2018 4300000 lei. În anul 2017 printre 

cele mai mari investiții a fost procurarea serverilor noi.  

 În urma discuțiilor vis-a-vis de raportul prezentat, dl Usatîi a propus ca raportul să fie aprobat 

condiționat, iar indicatorii pentru anul 2018 al IÎ ”CIPTI” să fie la nivelul anului 2017. 

 Dl Spînu a propus ca raportul să fie aprobat parțial. 

 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

2.1. A lua act de informare raportul financiar IÎ ”CIPTI” pentru anul 2017.  

2.2. Directoratul AITA, de comun cu Directorul financiar al Asociaţiei în termen de 7 zile vor 

identifica și vor aproba Compania de audit care va petrece auditul IÎ ”CIPTI” pentru 

anul 2017. 

2.3. După finalizarea auditului, raportul financiar IÎ ”CIPTI” pentru anul 2017 va fi 

examinat la ședința Consiliului AITA.  

2.4. Directoratul AITA va solicita informația necesară de la Directorul IÎ ”CIPTI” pentru 

prezentarea la următoarea ședință a Consiliului AITA proiectul indicatorilor pentru anul 

2018 al IÎ ”CIPTI”. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 3. Cu privire la rezultatele evaluării proprietăţii „CARGO-TEST” SRL şi poziția 

Consiliului Asociației AITA referitor la activitatea societăţii în continuare. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Vladimir Ştirbu, director general „MOLDCARGO” SA, care a adus 
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la cunoștința Membrilor Consiliului AITA faptul că evaluarea proprietăţii „CARGO-TEST” SRL a 

fost efectuată de Societatea Comercială „Imobil Star” SRL la solicitarea acţionarului majoritar 

„MOLDCARGO” SA. 

Conform raportului de evaluare se atestă, că la data de 2 martie 2018 valoarea de piaţă a 

obiectului este estimat în sumă de 5332050 lei (261300 euro), inclusiv TVA. Suprafața obiectului 

constituie 983 m
2
. Utilajul este învechit, iar valoare lui ar constitui aproximativ suma de 400000 lei. 

 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

3.1.  A lua act de informare rezultatele evaluării proprietăţii „CARGO-TEST” SRL. 

3.2. A propune SAR ”Moldcargo” SA răscumpărarea cotelor de la asociații societății 

„CARGO-TEST” SRL.  

3.3.  A face o ofertă SAR ”Moldcargo” SA, pentru vânzarea cotei părți ce aparține Asociației 

AITA în capitalul social  „CARGO-TEST” SRL, reieșind din faptul că mărimea cotelor 

(100%) constituie suma de 200.000(două sute mii) euro, dar nu mai puțin de 4.050.000 lei.  

Pro au votat 8 membrii ai Consiliului AITA, 1 contra (V. Crețu)  

 

Chestiunea 4. 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-ELITA”. 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Dumitru Cojocaru, Administrator SRL „VATRA-ELITA”, care a adus 

la cunoștința membrilor Consiliului AITA că în dosarul penal cu “Elitor-Plus” SRL avem câștig de cauză  

penală și civilă cu obligarea restituirii pagubelor materiale,morale și cheltuielilor de judecată pe parcurs, în 

mărime de 4,4 mln. lei (Hotărârea Curții de Apel din 26.10.2016 se anexează). 

         Ulterior D-na Balaur Svetlana, contabil-șef al SRL“Elitor-Plus” a depus o cerere de chemare în 

judecată examinată începând cu 06.2017 de Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, despre  scoaterea de sub 

sechestru a bunurilor materiale și imobilelor, ca dobândite (construite) de ambii soți. 

        Hotărârea judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani a fost contestată de SRL „Vatra-Elita” la Curtea de 

Apel Chișinău care, printr-o decizie irevocabilă din 26.03.2018 a respins toate solicitările opozanților (SRL 

“Elitor-Plus”) de a scoate sechestru de pe aceste bunuri materiale. 

       Începând cu 23.04.2018 aceste bunuri material evaluate de către o comisie speciala, vor fi scoase la 

licitație, iar banii-transferați “Beneficiarului”. 

       În cadrul dosarului Penal cu SRL “Elitor-Plus” a fost depusa o plângere la Curtea Supremă de 

Justiție a R.M., care printr-o decizie din 23.01.2018 a menținut Decizia Curții de Apel Chișinău din 

26.10.2016 în favoarea SRL „Vatra-Elita”, iar Hotărârea onoratei instanțe privind sancțiunile penale pe 

art.361 alin(2) lit.”b” cod penal al R.M., va fi rejudecată la Curtea de Apel Chișinău începând cu 25 mai 

2018. 

        Pe parcursul examinării acestor litigii au fost antrenați avocații si membrii fondatori AITA: Valeriu 

Pascaru, Magdaliuc Serghei, Oleg Muntean, Nina Garștea, Nina Isac - executor judecătoresc, iar 

întreprinderea ”Vatra-Elita” SRL a suportat cheltuielile de asistenta juridica în valoare  de 208474.84 lei. 

       Toate bunurile materiale sechestrate de la Balaur Iurie și Balaur Svetlana au fost evaluate in cadrul 

dosarelor penale și civile, iar doritorii de a participa la licitație, inclusiv membrii AITA, pot depune cereri 

de participare la executorul judecătoresc Nina Isac. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

4.1.  A lua act de informare informația prezentată de către directorul SRL ”Vatra Elita”.  

4.2.  A împuternici pe directorul SRL ”Vatra Elita”, dl Cojocaru Dumitru și pe dl Guțu Sergiu, 

șef secție juridică AITA să studieze informația și să propună Consiliului AITA 

modalitățile posibile de recuperarea banilor în urma executării hotărârii judecătorești. 



5 
 

4.3.  De recomandat Consiliului SRL ”Vatra Elita” să examineze posibilitatea acordării 

administratorului un ajutor material în mărime de 30.000 (treizeci mii) lei. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

Chestiunea 5. Cu privirea la participarea reprezentantului AITA în cadrul Consiliului Asociaţiei 

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

 

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

membrilor Consiliului AITA că este necesară participarea reprezentantului AITA în cadrul Consiliului 

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

 

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

5.1.  De a participa în calitate de membru al Asociaţiei Expeditorilor şi Brokerilor vamali din 

Republica Moldova şi a achita cotizația de membru pentru ultimii 2 (doi) ani în mărime 

de 3500 lei pentru un an, iar în total 7000 lei şi pentru anul 2018 în mărime de 3500 lei. 

5.2.   A delega în calitate de reprezentant AITA în cadrul Consiliului Asociaţiei Expeditorilor şi 

Brokerilor vamali din Republica Moldova (Asociaţia AEM-TRANS) pe dl Dumitru 

ALBULESA, Administrator AITA. 

 

 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 6. Cu privire la participarea Membrilor Asociaţiei la şedinţele Congresului IRU în 

perioada 6-8 noiembrie 2018 la Muscat (OMAN). 

 

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

membrilor Consiliului AITA că în perioada 6-8 noiembrie 2018 în or. Muscat (Oman) va avea loc 

Congresul Mondial IRU. Congresul menţionat este considerat ca cea mai importantă reuniune pentru 

industria de transport cu participarea a sutelor de top manageri din întreaga lume. 

În cadrul Congresului vor fi discutate multiple provocări regionale cât şi soluţii de rezolvare a lor, 

cum ar fi: noile modele de afaceri, digitalizarea industriei, transportarea rapidă - sigură - ieftină a 

mărfurilor, metode de accelerare a autorităţilor de reglementare de  a reacţiona rapid la schimbarea 

structurii pieţii, modele de colaborare între regiuni şi ţări, viitorul industriei etc.  

Dacă e să facem un calcul estimativ, participarea la Congres pentru o persoană ce va include 

transport tur/retur, cazarea se estimează cca la 3000 dolari SUA.  

 

 

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

6.1.  A lua act de informare raportul prezentat. 

6.2.  A delega din partea Asociației AITA să participe Președintele AITA - dl Mihail SATÎI și 

Dumitru ALBULESA, Administrator AITA. 

6.3.  Directoratul AITA vor informa Membrii AITA referitor la posibilitatea și dorința de a 

participa la şedinţele Congresului IRU în perioada 6-8 noiembrie 2018 la Muscat 

(OMAN),  

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 7. 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; 
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- examinarea propunerii de înaintare a candidatului din partea Asociaţiei AITA în 

organele de conducere a Comitetului Eurasiatic. 

 

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

membrilor Consiliului AITA că în perioada 5 iunie 2018 în or. BIŞKEK (Kirghizia) va avea loc şedinţa 

Comitetului de legătură al IRU pentru ţările Eurasiatice.  

În ordinea de zi a Comitetului sunt incluse mai multe chestiuni privind activitatea Asociaţiilor 

naţionale, dintre care cele mai importante sunt: implementarea e-CMR, dezvoltarea transportului rutier cu 

China, digitalizarea sistemului TIR, protecţia datelor personale, conform noilor cerinţe şi alegerea 

conducerii noi a Comitetului de legătură.   

 

 

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

7.1.  De a delega din partea Asociaţiei AITA pentru participare la lucrările Comitetului de 

legătură al IRU pentru ţările Eurasiatice pe Dl Dumitru ALBULESA, Administrator 

AITA 

7.2.   De al propune pe dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA în calitate de candidat la 

funcţia de vice-preşedinte al Comitetului de legătură al IRU pentru ţările Eurasiatice 

pentru anii 2018-2019. 

 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 8. 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 LEXUS. 

 

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

membrilor Consiliului AITA următoarea informație: 

- ţările care aplică garanţia financiară de 100.000 euro; 

- proiectul Legii cu privire la expediţie; 

- proiectul Regulamentului Cenzorului AITA, care a fost remis la toți Membrii Asociați ai 

Asociației AITA și faptul că doar dl Sterea Valeriu, administrator ”Forum TIR” SRL a 

prezentat obiecțiile și completările sale, iar ceilalți Membrii Asociați ai Asociației AITA 

sunt îndemnați să fie mai activi și să prezinte obiecții și/sau completări la Regulamentul 

Cenzorului AITA; 

- proiectul privind cel mai bun transportator internaţional al Eurasiei; 

- cu privire la realizarea autoturismului LEXUS: au fost câteva persoane să vadă 

automobilul, însă la moment nu este nici un cumpărător real, astfel se propune de a mai 

scădea prețul de vânzare. 

 

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

8.1.  A lua act de informațiile prezentate. 

8.2.  A stabili prețul de realizare a autoturismului LEXUS la suma de 9000 (nouă mii) euro. În 

cazul în care se va identifica un cumpărător real, care va acorda un preț mai mic celui 
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stabilit, a împuternici Administratorii AITA consultarea tuturor membrilor Consiliului 

AITA pentru realizarea autoturismului. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 9. 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. 

 

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

cunoștința membrilor Consiliului AITA că la moment este în vigoare o hotărâre a Consiliului AITA 

din 5 aprilie 2004, conform pct. 2 al căreia au fost întăriți membrii Consiliului AITA în calitate de 

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

vedere faptul că această hotărâre este depășită ca fapt și de drept se propune de a fi anulată.  

 

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

9.1.  A anula 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. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 10. Cu privire la solicitarea conducerii Centrului de Excelenţă în Transporturi 

(ajutor financiar pentru ansamblul folcloric Haiducii) 

 

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

cunoștința membrilor Consiliului AITA că de la conducerea Centrului de Excelență în Transporturi la 

data de 29 martie 2018 a parvenit o solicitare privind acordarea unui ajutor financiar pentru ansamblul 

folcloric HAIDUCII, care are titlul de Formație Artistică Model și este înființat și susținut de către 

Centrul în cauză și care permanent particip la toate evenimentele organizate de Asociația AITA, 

Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Moldova, de Ministerul Economiei și Infrastructurii la 

organizarea Zilei Profesionale etc.  

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

10.1. De a acorda mijloace financiare cu titlu de sponsorizare Centrului de Excelenţă în 

Transporturi în mărime de 20.000,00 (douăzeci mii) lei, pentru procurarea cizmelor de 

scenă – element important al costumului naţional, pentru ansamblul folcloric Haiducii. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 11. Diverse. 

 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Valeriu STEREA – membrul Consiliului AITA, care a dat citirii unei 

adresări a unui grup a Membrilor Asociați ai Asociației AITA.  

Dl Bulat Anatolie s-a interesat din ce motiv au fost acordate premii de paști salariaților AITA, 

necătînd la faptul că regulamentul cu privire la stimulare și compensare a salariaților AITA adoptat la 

ședința Consiliului AITA din 27.12.2017 a fost suspendat la data de 12.02.2017. 

Dl Președinte al Consiliului AITA a spus că a fost indicația dumnealui din motiv că este prevăzut 

în buget și că în cazul suspendării la 12.02.2018 a regulamentului cu privire la stimulare și 

compensare a salariaților AITA adoptat la ședința Consiliului AITA din 27.12.2017, acționează 

regulamentul anterior, iar dacă Consiliul AITA va hotărî altfel, atunci dl Usatîi, din surse proprii va 

întoarce Asociației AITA, premiile acordate salariaților în legătură cu sfintele sărbători de paști. 
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Dl Bulat Anatolie s-a interesat din ce motiv prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 

29.03.2018 s-a dispus de a restitui cererea de apel depusă de către Asociaţia AITA în dosarul 

Pendiurin vs. AITA. Dlui consideră că dl Guțu Sergiu, șef al secției juridice AITA este responsabil de 

neglijența în serviciu și trebuie să recupereze sumele care Asociația AITA trebuie să le plătească dlui 

Pendiurin. 

Dl Guțu în replică a menționat că Asociația AITA a recepționat prin poștă și înregistrat hotărârea 

motivată a Judecătoriei Centru, sediul Centru din 19.01.2018 abia la data de 27.03.2018, cu o zi 

înainte de data ședinței din 29.03.2018, fapt prin care am fost lipsiți de posibilitatea de a depune 

cererea de apel motivată. Mai mult ca atât, Părțile în litigiu au ajuns la o înțelegere verbală de a 

încheia o tranzacție de împăcare (acordarea 6 salarii conform deciziei Consiliului din 12.02.2018), 

astfel s-a solicitat un termen de 2-3 zile pentru prezentarea tranzacției redactate spre aprobare instanței 

de apel.  

Dl Usatîi a propus de aplica Administratorilor AITA și dlui Sergiu GUȚU o sancțiune 

disciplinare sub formă de avertisment. 

 

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

11.1.   De a lua act de informare adresarea unui grup a Membrilor Asociați ai Asociației AITA. 

11.2.  Se fie aplicată o sancțiune disciplinară sub formă de avertisment domnilor Dumitru 

ALBULESA, Ghenadie ȚAULEAN – Administratori AITA și Sergiu GUȚU - șef secție 

juridică AITA pentru neglijența admisă la pregătirea și examinarea dosarului V. 

Pendiurin vs. AITA la Curtea de Apel Chișinău pe data de 29.03.2018. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului 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  

  

  

 Preşedintele Consiliului              /Semnat/ 

 

  

 Secretarul Consiliului               /Semnat/ 

 
 


