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Proces-verbal nr. 5   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul desfășurării: 

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

 

07 mai 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    

                                                           Ghenadie ȚAULEAN   –    Administrator AITA    

        Luminița PALADI        -     Director financiar, contabil-șef 

                 

 

ORDINEA DE ZI 

1. Informaţia cu privire la petrecerea auditului situaţiilor financiare ale Asociaţiei AITA 

pentru anul 2017; 

Raportori – dna Marcela DIMA – director „AUDIT-SEDAN” 

SRL și dra Luminița PALADI - Director financiar, contabil-șef 

AITA 

2. 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; 

Raportori – dl Dumitru ALBULESA, dl Ghenadie ȚAULEAN – 

administratori AITA și dra Luminița PALADI - Director 

financiar, contabil-șef AITA 

3. 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; 

Raportori – dl Dumitru ALBULESA, administrator AITA și dra 

Luminița PALADI - Director financiar, contabil-șef  

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

Raportori – dl Dumitru ALBULESA, administrator AITA și dra 

Luminița PALADI - Director financiar, contabil-șef  

5. Cu privire la informația privind activitatea întreprinderii „Euro-Service” SRL pentru 

anul 2017; 

Raportori – dl Andrei FLORICA, director „Euro-Service” SRL 

şi dl Dumitru ALBULESA, administrator AITA 

6. Cu privire la cel mai bun operator de transport 2017; 

Raportor – dl Dumitru ALBULESA, administrator AITA 
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7. Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului Cenzorului AITA și prezentarea lui 

spre aprobare Adunării Generale a Membrilor Asociați; 

Raportor – dl Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA 

8. Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului privind activitatea Consiliului 

Asociației AITA și prezentarea lui spre aprobare Adunării Generale a Membrilor 

Asociați; 

Raportor – dl Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA 

9. Cu privire la convocarea Adunării Generale a Membrilor Asociați și aprobarea 

proiectului Ordinei de zi; 

Raportor – dl Dumitru ALBULESA, administrator AITA 

10. Regulament privind stimulare, compensare și acordarea ajutoarelor materiale 

salariaților AITA.                                         

Raportor – dl Dumitru ALBULESA, administrator AITA 

11. Diverse; 

 Raportor:  dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

  

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

ședință sunt prezenți toți membrii 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 fie aprobată agenda pentru ședința Consiliului 

AITA. 

 PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

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

 

Chestiunea 1. Informaţia cu privire la petrecerea auditului situaţiilor financiare ale Asociaţiei 

AITA pentru anul 2017. 

Informația a fost prezentată de către dna Marcela DIMA, Administratorul companiei de audit 

„AUDIT-SEDAN” SRL, care a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA opinia de audit 

referitor la situaţiile financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul 2017.  Conform situațiilor financiare, 

pierderile înregistrate de către AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 sunt în sumă de 8 653,6 

mii lei. La fel și nivelul veniturilor din activitatea operațională  a suferit o scădere semnificativă de 

24,65%, în timp ce cheltuielile din activitatea economică au înregistrat o scădere de numai 11,57%. 

În opinia auditului, situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative 

bilanțul AITA la 31.12.2017.  

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

1.1. A lua act de informare informația cu privire la petrecerea auditului situaţiilor 

financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul 2017. 

1.2. A remite în adresa Adunării Generale pentru aprobare - situaţiile financiare ale  

Asociaţiei AITA pentru anul încheiat la 31.12.2017. 

Pro au votat toți Membrii Consiliului AITA 

 

Chestiunea 5. Cu privire la informația privind activitatea întreprinderii „Euro-Service” SRL 

pentru anul 2017. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Andrei FLORICA, Administrator ”Euro-Service” SRL, care a adus la 

cunoștința membrilor Consiliului AITA informația privind activitatea întreprinderii „Euro-Service” 

SRL, în perioada anului 2017.  

Conform situațiilor financiare ale „Euro-Service” SRL pentru anul 2017 veniturile anului 2017 
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(2009785 lei) în comparație cu anul 2016 (1669670 lei) au crescut cu cca 21%, iar cheltuielile în anul 

2017 (1620841 lei) în comparație cu anul 2016 (1324348 lei) au crescut cu cca 22%. Profitul net în 

anul 2017 a constituit 362920 lei, iar în anul 2016 – 313761 lei ceea ce denotă o creștere de cca 

15,9%. 

La moment „Euro-Service” SRL raportează următoarele: (1) deține cartela pentru deservirea 

tahografelor digitale, (2) activează stația autorizată de cântărire a vehiculelor rutiere cu eliberarea 

Certificatului unic internațional de cântărire, (3) întreprinde măsuri pentru a identifica surse financiare 

în formă de granturi pentru a finaliza reconstrucția complexului administrativ și a infrastructurii pentru 

dare în exploatare cu recepție finală a obiectelor date, (4) deține autorizația ce permite parcarea auto 

cu plată pe teritoriul amenajat, (5) are contract cu compania „SHELL NEFTI” privind eliberarea 

cartelelor pentru aprovizionarea cu combustibil.  

Susținerea activității Administratorului a fost exprimată de consilierii Spînu și Sterea, precum și 

de alți consilieri, care au îndemnat cursul de mai departe a întreprinderii 

În rezultatul audierii raportului prezentat (situațiilor financiare pentru anul 2017), 

 

Consiliul a Hotărât: 

5.1. A lua act de rezultatele activității  „Euro-Service” SRL în anul 2017 și a considera 

activitatea societății ca fiind bună. 

5.2. A aproba fondul anual de salarizare (13 salarii tarifare) pentru „Euro-Service” SRL 

în mărime de 796900 lei, inclusiv salariul lunar al administratorului în mărime de 

13500 lei. 

5.3. A suspenda pe o perioadă de un an de zile acțiunea contractului de împrumut 

încheiat cu IÎ ”CIPTI”. 

5.4. de a recomanda administratorului SRL ”Euro-Service” să prezinte Consiliului AITA 

în termeni rezonabili planul de investiții al întreprinderii.  

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 7. Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului Cenzorului AITA și 

prezentarea lui spre aprobare Adunării Generale a Membrilor Asociați. 

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

membrilor Consiliului AITA că conform prevederilor Statutului Asociaţiei AITA, art.7.3.3., Adunarea 

Generală a Membrilor Asociaţi aprobă Regulamentul Cenzorului.  

Pe parcursul consultărilor obiecţii şi completări au parvenit numai de la un membru asociat.   

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

7.1.  A propune Adunării Generale a Membrilor Asociaţi ai Asociației AITA aprobarea 

Regulamentului Cenzorului AITA în varianta prezentată. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 8. Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului privind activitatea 

Consiliului Asociației AITA și prezentarea lui spre aprobare Adunării Generale a Membrilor 

Asociați. 

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

membrilor Consiliului AITA că conform prevederilor Statutului Asociaţiei AITA, art.7.3.2., Adunarea 

Generală a Membrilor Asociaţi aprobă Regulamentul Consiliului AITA.  

Pe parcursul consultărilor, cu obiecțiile şi completările corespunzătoare,  

Consiliul a Hotărât: 

8.1.  A propune Adunării Generale a Membrilor Asociaţi ai Asociației AITA aprobarea 

Regulamentului Consiliului AITA în varianta prezentată. 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA 
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Chestiunea 9. Cu privire la convocarea Adunării Generale a Membrilor Asociați și aprobarea 

proiectului Ordinei de zi. 

Conform cerinţelor Statutului Asociaţiei AITA Adunarea Generală Ordinară a Membrilor 

Asociaţi ai Asociației AITA, poate fi convocată de către Directoratul AITA în temeiul hotărârii 

Consulului AITA. În baza acestor cerinţe,  

 

Consiliul a Hotărât: 

9.1. A convoca Adunarea Generală ordinară a Membrilor Asociaţi pe data de 18 mai 

2018, ora 11.00, Complexul Turistic „Vatra”, or. Vadul lui Vodă; 

 

9.2. A aproba proiectul următoarei Ordine de zi a Adunării Generale a Membrilor 

Asociaţi:  

 

I. Darea de seamă anuală a organelor de conducere și control a Asociației 

AITA; 

II. Aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul încheiat la 

31.12.2017; 

III. Cu privire la aprobarea companiei de audit pentru efectuarea auditului 

situaţilor financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul 2018, stabilirea cuantumul 

retribuţiei serviciilor ei; 

IV. Cu privire la aprobarea: 

   a) Regulamentului privind Consiliul AITA; 

   b) Regulamentului Cenzorului AITA; 

 

9.3. A expedia prin intermediul poștei, prin scrisoare cu aviz de recepție recomandat, 

fiecărui Membru Asociat AITA, ordinea de zi și anexele la ea, pentru ședința 

Adunării Generale Ordinare a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 

18.05.2018, iar materialele pentru ordinea de zi vor fi puse la dispoziția Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA la oficiul Asociației AITA în conformitate cu art. 7.5.3. 

(e) al Statutului AITA, începând cu data de 08 mai 2018, între orele 09.00-11.00 şi 

14.00-16.00 în zile lucrătoare, la adresa mun. Chişinău, str. D. Cantemir 3/1, bir. 

202. 

 

9.4. Directoratul AITA va întreprinde măsurile necesare pentru buna organizare a 

Adunării Generale a Membrilor Asociaţii.  

 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 3. 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. 

 Conform cerinţelor Statutului Asociaţiei AITA Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi 

aprobă societatea de audit extern pentru efectuarea auditului obligatoriu anual al Asociaţiei AITA şi 

stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor ei.  

Întru executarea acestei prevederi Directoratul AITA a expediat la data de 24 aprilie curent 

scrisori-invitație de a prezenta propuneri privind efectuarea auditului situaţiilor financiare pentru anul 

2018 la 4 companii de audit (ÎCS „Ernst & Young” SRL, „Audit Sedan” SRL, ÎCS „KPMG Moldova” 

SRL, ÎCS „Deloitte & Touche” SRL). Directoratul a solicitat să fie prezentate ofertele în adresa 

Asociaţiei AITA în plic sigilat până la data de 7 mai ora 12.00. Conform condiției a fost prezentat doar 

1 plic sigilat. Astfel tenderul nu poate avea loc. 

Propunerea privind efectuarea auditului situaţiilor financiare pentru anul 2018 a parvenit de la 

compania „Audit Sedan” SRL, care a propus oferta sa în mărime de 97.000,00 lei, fără TVA. 
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 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

3.1.  A lua act de informare informația prezentată. 

3.2. A duce tratative directe cu compania „Audit Sedan” SRL și de a propune prețul de 

50.000,00 lei cu TVA inclus. În cazul acceptului de a propune Adunării Generale a 

Membrilor Asociaţi ai Asociației AITA, aprobarea societății de audit extern pentru 

efectuarea auditului obligatoriu anual al Asociaţiei AITA și stabilirea cuantumului 

retribuţiei serviciilor ei.  

Pro au votat toți membrii Consiliului AITA  

 

Chestiunea 6. Cu privire la cel mai bun operator de transport 2017. 

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

membrilor Consiliului AITA că conform datelor pe care le deţine Directoratul Asociaţiei AITA, în anul 

2017 cele mai bune rezultate la capitolul ”Utilizarea Carnetelor TIR şi neadmiterea încălcărilor 

procedurilor TIR”, au avut mai mulţi operatori de transport. Conform calculelor şi după examinarea tuturor 

informaţilor prezentate de Administratori.  

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

6.1. De a desemna învingători cu conferirea titlului de „Cel mai bun operator de 

transport al anului 2017” după cum urmează: 

 

Grupa I (mai mult de 41 de vehicule) învingători: 

locul I – „LOREDANTRANS”SRL 

locul II – „BIANCOM” SRL 

locul III – „MIGALAUTO”SRL 

  

Grupa II (de la 21 până la 40 de vehicule) învingători: 

locul I – S.C.„ILANDRO-TRANS”SRL 

locul II – „EAST-AUTO-LADA” SRL 

locul III – „TINTORETO-TRANS”SRL 

 

Grupa III (de la 11 până la 20 de vehicule) învingători: 

locul I – „EXPRESCONTAINER”SRL 

locul II – „ALEX NORD TRANS” SRL 

locul III – „EXIMAL TRANSCOM”SRL 

 

Grupa IV (de la 1 până la 10 de vehicule) învingători: 

locul I – „IML TRANSPORT CONTAINER”SRL 

locul II – „INTEGRAL LOGISTIC” SRL 

locul III – „MARITIMTRANS”SRL 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA  

 

Chestiunea 4. Cu privire la proiectul de colaborare dintre Asociația AITA și „MAIB - Leasing”  

    S.A. 

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

membrilor Consiliului AITA că în conformitate cu cerinţelor Statutului Asociaţiei AITA, Adunarea 

Generală a Membrilor Asociaţi aprobă încheierea tranzacțiilor privind achiziționarea sau înstrăinarea, 

gajarea sau luarea cu titlu de gaj de către Asociaţia AITA, darea/primirea în arendă, locațiune sau 

leasing, ori darea/primirea în folosință, darea/primirea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor 

sau a drepturilor asupra lor, a căror valoare de piață constituie peste 5 % din valoarea activelor 

Asociaţiei AITA, conform ultimului raport financiar al Asociației AITA, și oricăror servicii 
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primite/prestate, retribuția în legătură cu care, fie ca o singură plată, fie ca o serie de plăți, în oricare 

interval de timp de 12 luni, a căror valoare constituie peste 5 % din valoarea activelor Asociaţiei 

AITA, conform ultimului raport financiar al Asociației AITA. 

 

Mai mulți membri ai Consiliului AITA s-au interesat dacă MAIB oferă garanție bancară pentru 

„MAIB - Leasing” S.A. privind amplasarea o parte din resursele financiare ale Asociaţiei AITA la 

„MAIB - Leasing” S.A. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

4.1.  A lua act de informare informația prezentată.  

4.2.  A împuternici Președintele AITA să negocieze cu SA ”Moldova-Agroindbank” acordarea 

garanției bancare pentru proiectului de colaborare dintre Asociația AITA și „MAIB - 

Leasing” S.A. privind amplasarea a unei părți din resursele financiare ale Asociaţiei 

AITA la „MAIB - Leasing” S.A. pentru o perioadă de la 12 luni până la 36 luni (12 luni - 

1,5% dobânda, 24 luni – 3,5% şi 36 luni – 4,5%). 

4.3.   În cazul în care SA ”Moldova-Agroindbank” va acorda garanția bancară, de a propune 

Adunării Generale a Membrilor Asociaţi aprobarea Proiectului de colaborare dintre 

Asociația AITA și „MAIB - Leasing” S.A. privind amplasarea a unei părți din resursele 

financiare ale Asociaţiei AITA la „MAIB - Leasing” S.A. pentru o perioadă de la 12 luni 

până la 36 luni (12 luni - 1,5% dobânda, 24 luni – 3,5% şi 36 luni – 4,5%). 

Pro au votat toţi membri ai Consiliului AITA  

 

Chestiunea 2. 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. 

Cuvîntul i-a fost oferit dnei Luminița PALADI, Director Financiar, contabil-șef AITA, care a 

adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA informația cu privire la executarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA în anul 2017 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Asociaţiei AITA pentru anul 2018. 

De la ședință, motivat, a plecat dl Petr CAIREAC. 

Dl STEREA s-a interesat din ce cauză s-au micșorat activele AITA în anul 2017. 

Luminița PALADI a răspuns că se datorează în principal diferenței de curs aferente depozitelor 

valutare și garanțiilor financiare. 

După mai multe întrebări și dezbateri, Dl STEREA a propus de a contramanda examinarea 

chestiunii referitor la aprobarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 2018 

pentru o altă ședință a Consiliului AITA, din motiv că acest subiect mai trebuie de studiat și trebuie de 

adoptat în grabă.   

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

2.1. A aproba raportul referitor la executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei 

AITA pentru anul 2017.  

2.3.  A contramanda examinarea chestiunii referitor la aprobarea bugetul de venituri şi   

 cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 2018 pentru o altă ședință a Consiliului AITA. 

PRO au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 1 s-a abținut (V. STEREA) 

 

Chestiunea 11. Diverse. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Valentin DRAGAN – Administrator SRL ”Profesioniștii AUTO” 

care a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA faptul că întreprinderea nu poate fi reanimată 

din cauza lipsei de fonduri bănești. Fostul conducător a câștigat un proces de judecată și la moment 

întreprinderea are creanțe față de el. 
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În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

11.1.   De a lua act de informare adresarea informația prezentată de către Valentin DRAGAN – 

Administrator SRL ”Profesioniștii AUTO”. 

11.2.  De a împuternici pe dl Nicolae GRIBINCEA să negocieze cu dl Nicolae UȚICA, fostul 

conducător al întreprinderii suma prejudiciului pe care ultimul o pretinde în vederea 

micșorării ei. 

11.3.  De a propunea Adunării Generale a societății  ”Profesioniștii AUTO” SRL, lichidarea 

benevolă a întreprinderii. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 10. Regulament privind stimulare, compensare și acordare a ajutoarelor materiale 

salariaților AITA. 

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

cunoștința membrilor Consiliului AITA că la data de 12.02.2018 prin hotărîrea Consiliului AITA a 

fost suspendat Regulamentul privind stimulare, compensare și acordare a ajutoarelor materiale 

salariaților AITA. La momentul de față acest regulament a fost revizuit și se propune membrilor 

Consiliului AITA adoptarea lui în redacție nouă.  

În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

10.1. De a aproba Regulamentul privind stimulare, compensare și acordare a ajutoarelor 

materiale salariaților AITA, în redacție nouă. 

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             / Usatîi M./ 

 

  

 Secretarul Consiliului        SEMNAT       / Guțu S./ 

 

Membrii Consiliului AITA: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

BULAT ANATOLIE           SEMNAT 

 

CAIREAC PETR                 SEMNAT 

 

CERNAVCA SERGIU         SEMNAT 

 

CREŢU VASILE                      SEMNAT 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

GRIBINCEA NICOLAE         SEMNAT 

 

SPÎNU PAVEL                         SEMNAT  

 

STEREA VALERIU          

 

TULBU VALERIU                  SEMNAT 

 


