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Proces-verbal nr. 6   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul desfășurării: 

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

 

16 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            (absent) 

8. TULBU VALERIU 

         

Secretarul Consiliului Sergiu GUȚU 

 

 

Invitaţi/Prezenți:    Dumitru ALBULESA –    Administrator AITA    

                                                           Ghenadie ȚAULEAN –    Administrator AITA    

        Luminița PALADI       –   Director financiar, contabil-șef 

   Elena LIVADARU       –   Cenzor AITA    

    Mihail ȚÎMBALIUC   –   Președintele Consiliului  

 SA ”Moldcargo” 

   Vladimir ȘTIRBU       –   Director General SA ”Moldcargo” 

        Dumitru COJOCARU –   Director SRL ”Vatra Elita” 

        Gheorghe GORENCO –   Administrator SRL ”IVG Trans” 

 

ORDINEA DE ZI 

1. Cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 

2018; 

Raportori – dl Dumitru ALBULESA, dl Ghenadie ȚAULEAN - 

administratori și dra Luminița PALADI - Director financiar, 

contabil-șef 

2. Cu privire la informația privind activitatea Societății de asigurări-reasigurări 

„MOLDCARGO” S.A. în anul 2017; 

Raportori – dl Mihai Țîmbaliuc, preşedintele Consiliului 

„MOLDCARGO” S.A şi dl Vladimir Ştirbu, administrator 

„MOLDCARGO” S.A 

3. Cu privire la informația privind activitatea „Vatra-Elita” SRL în anul 2017; 

Raportori – dl Dumitru Cojocaru, director Vatra-Elita” SRL 

4. Cu privire la adresarea dl Valeriu STEREA, membru al Consiliului AITA; 

5. Diverse  

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

ședință sunt prezenți 8 membri ai Consiliului AITA (absent fiind dl Valeriu STEREA) din numărul 

total de 9 (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 fie aprobată agenda pentru ședința Consiliului 

AITA. 
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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 2. Cu privire la informația privind activitatea Societății de asigurări-

reasigurări „MOLDCARGO” S.A. în anul 2017. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Vladimir ȘTIRBU, Director General SA ”Moldcargo”, care a adus la 

cunoștința membrilor Consiliului AITA informația privind activitatea Societății de asigurări-

reasigurări „MOLDCARGO” S.A. în anul 2017.  

Societatea a încheiat anul 2017 cu profit net în mărime de 3624 mii lei: 

- activele nete constituie 42 727 mii lei; 

- activele totale 127 430 mii lei; 

- rezervele de asigurare 60 420 mii lei. 

  

Dl Valeriu TUBU s-a interesat din care motiv nu este mărit procentul pentru reasigurare, ca 

societatea să achite mai puține despăgubiri? 

Dl ȘTIRBU a răspuns că pentru unele categorii de asigurări din 2018 este 50% asigurare și 

50% reasigurare, pentru a obține venituri mai mari. 

Dl USATÎI a spus că vânzările trebuie să aducă profit, trebuie de mărit calitatea serviciilor 

acordate de către companie. 

Dl SPÎNU a spus că cunoaște realitatea din interior deoarece a activat pînă nu demult în calitate 

de membrul Consiliului la SA ”Moldcargo”. La ultimele ședințe ale Consiliului SA ”Moldcargo” s-a 

discutat și s-a pus accent sporit pe ridicarea nivelului calității serviciilor prestate de către societate. 

Dl BULAT a replicat că compania nu este serioasă și chiar la moment se află într-un litigiu de 

judecată care durează de mai mulți ani și compania nu dorește să despăgubească cazul asigurat. Din 

care motiv asigurarea bunurilor companiei SRL ”Transager” este făcută deja de câțiva ani la o altă 

companie de asigurare.   

Dl ȘTIRBU a replicat că cunoaște cazul la care s-a făcut referire, care este mai vechi, pînă la 

venirea sa la SA ”Moldcargo”, dar realitatea este puțin alta de cît a fost prezentată de către consilier. 

S-au făcut și oferte, dar nu au fost acceptate de către asigurat. 

Dl USATÎI a spus că trebuie de lucrat cu transportatorii ca să se asigure la SA ”Moldcargo”. 

Dl Cernavca s-a interesat care este rata daunei în 2017? 

Dl ȘTIRBU a răspuns că rata daunei în 2017 a constituit 65%. 

Dl BULAT a propus ca societatea să ofere careva pachete pentru transportatori. 

Dl ȘTIRBU a replicat că pachete există, numai că transportatorii nu se folosesc de ele. 

Dl Caireac s-a interesat care au fost despăgubiri în urma asigurării Carnetelor TIR. 

Dl ȘTIRBU a răspuns că despăgubiri în urma asigurării Carnetelor TIR au constituit 0 lei. 

 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Mihail ȚÎMBALIUC, Președintele Consiliului SA ”Moldcargo”, 

care a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA că pentru executarea prescripţie a CNPF de 

conducerea Companiei a fost elaborat un plan de acţiuni, care s-a examinat şi s-a aprobat la şedinţa 

Consiliului. Datorită profesionalismului înalt şi muncii depuse de către executivul S.A.R „Moldcargo" 

S.A. aceasta problemă gravă a fost soluţionată în termene, stabilite în prescripţie - 01.04.2017. 

Totodată în anul 2017 Consiliul a oferit atenţie la mai multe subiecte legate de asigurări: 

aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv; examinarea problemelor prevăzute de 

Legea, privind societăţile pe acţiuni; aprobarea planului de afaceri pentru anul 2018; examinarea 

problemelor calităţii administrării daunelor; reasigurarea riscurilor în agricultură; examinarea 

problemelor tehnice la complexul din Ungerii la faţa locului; starea şi dezvoltarea reţelei proprii de 

vânzări; situaţia cu asigurări în domeniul agriculturii pentru anul 2018; situaţia cu vânzările în 

Societate; şi multe altele. 

Întreaga evoluţie a activităţii Consiliului din anul 2017 a stat sub semnul măsurilor operative, 

care au fost necesare pentru redobândirea credibilităţii a clienţilor. 

Consiliul Societăţii a desfăşurat activitatea sa în colaborarea cu acţionarul majoritar a S.A.R 

„Moldcargo" S.A. - Asociaţia AITA, Consiliul AITA. Cu sprijinul nemijlocit al acţionarului majoritar 
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a fost menţinută stabilitatea financiară a Companiei. Acest sprijin este acordat şi pentru anul 2018. 

Faptul dat mă obligă pe mine să vă mulţumesc mult pentru susţinerea permanentă din partea 

Conducerii şi Consiliului Asociaţiei AITA. În acelaşi timp, Consiliul Societăţii consideră că încă sunt 

multe rezerve în activitatea Companiei. Este slab dezvoltată reţeaua proprie de vânzări, unele tipuri de 

asigurări sunt neprofitabile. O parte din active necesită reprofilare, pentru a fi admise să reprezinte 

fondul asiguraţilor. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

2.1. A lua act de informare informația privind activitatea Societății de asigurări-reasigurări 

„MOLDCARGO” S.A. în anul 2017. 

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

 

Chestiunea 3. Cu privire la informația privind activitatea „Vatra-Elita” SRL în anul 2017. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Dumitru COJOCARU  – Administrator SRL ”Vatra Elita”, care a adus la 

cunoștința membrilor Consiliului AITA că planul de activitate și bugetul la capitolele ”Venituri” și celor 

de  „Cheltuieli” în anul 2017, au fost aprobate în ședințele Comisiei de salarizare a întreprinderii, 

coordonate în ședințe de lucru prin documente oficiale de către curatorii CT „Vatra” în lunile ianuarie 

- februarie 2017, concretizate și precizate pe capitole și aprobate în lectură finală în ședința Consiliului 

întreprinderii din 21.02.2017, proces-verbal nr.3. În aceste documente, curatorii și fondatorii 

întreprinderii au susținut și aprobat propunerile Administrației complexului turistic ”Vatra” despre 

majorarea cifrei de „Venituri” din vânzări în anul 2017 până la  6,5 mln.lei fără TVA sau cu 0,7 

mln.lei mai mult decât în anul 2016, iar cheltuielile totale pentru  a.2017 au fost preconizate în mărime 

de  8,78  mln.lei, inclusiv  uzura mijloacelor fixe 2.7 mln.lei. 

 La sfârșitul  anului 2017 la capitolul „Venituri din vânzări” am obținut un rezultat bun, de 6.93 

mln.lei, cel preconizat în intențiile noastre de al obține după 5-6 ani de activitate de aproximativ 7 

mn.lei sau cu 493 lei mai mult decât cele planificate - 6.5 mln.lei. 

      În perioada de activitate 2017, s-au prestat servicii hoteliere, alimentare, acvatice, sportive în 

mărime de 6 930 399 lei sau cu 430.4 mii lei mai mult decât cele planificate ceea ce constituie  

106.6%, 

 În această perioadă au primit o deservire calitativă de  prestări servicii alimentare  și  catering 

în mărime valorică totală de 3 497 966 lei,sau cu 288 931 lei mai mult decât cele planificate (3 209 

035 lei) iar procentual cifra este de 109 %  

         Pe parcursul anului 2017 am suportat cheltuieli totale de 8.38 mln.lei sau cu 0.41mln.lei mai 

puțin decât cele preconizate. 

Dl USATÎI a spus că întreprinderea trebuie să aducă profit net cel puțin 1.000.000,00 lei, dacă 

– nu, această întreprindere nu este profitabilă și trebuie de găsit alte modalități de obținut aceste 

venituri (locațiune, administrare fiduciară, etc.) 

În urma dezbaterilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

3.1. A lua act de informare informația privind activitatea „Vatra-Elita” SRL în anul 2017. 

3.2. A recomanda Dl Dumitru COJOOCARU, Administrator SRL ”Vatra-Elita” ca în 

termeni rezonabili să întocmească proiectul business-planului de activitate în anul 2018. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 5. Diverse. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Gheorghe GORENCO, Administrator ”IVG Trans” SRL, care a adus la 

cunoștința membrilor Consiliului AITA informația referitor la posibilitatea reînceperii activității 

companiei SRL ”Cargo Test”. 

În urma dezbaterilor, 

Consiliul a Hotărât: 

5.1. A împuternici pe dl Gheorghe GORENCO să organizeze reînceperea activității 

companiei SRL ”Cargo Test”.  
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5.2. A recomanda Directorului IÎ CIPTI de a rezilia contractul de locațiune cu SA 

”Moldcargo” din str. V. Țepeș 1, mun. Chișinău, unde este amplasată secţia de 

înmatriculare a autovehiculelor ale ÎS CRIS „Registru” reorganizată în Instituţia 

Publica „Agenţia Servicii Publice”. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 1. Cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA 

pentru anul 2018. 

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

cunoștința membrilor Consiliului AITA că conform hotărârii Consiliului AITA din 07.05.2018 acest 

subiect a fost contramandat pentru ședința de astăzi și că pe parcursul acestei perioade între ședințele 

Consiliului AITA s-au organizat întrevederi cu membrii Consiliului AITA: dl Valeriu STEREA, Pavel 

SPÎNU, Valeriu TULBU, Anatolie BULAT, Sergiu CERNAVCA care au dezbătut prin discuții 

subiectul dat, în urma căruia a fost modificat bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA 

pentru anul 2018. 

Dra Luminița PALADI a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA modificările care au 

fost efectuate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 2018.  

În luna iunie 2018 va fi instituită Comisia/grupul de lucru privind regimul TIR, constituit din 5 

experţi în domeniul transportului de mărfuri cu aplicarea Carnetelor TIR. Cheltuielile aferente sunt 

estimate în mărime de 178 500 lei și vor fi suportate din contul măsurilor pentru implementarea 

managementului riscurilor din utilizarea Carnetelor TIR. Astfel, cheltuielile aferente activității se vor 

majora cu 179 mii lei și vor constitui 5 670 mii lei. Totodată, soldul mijloacelor aferente 

implementarea managementului riscurilor din utilizarea carnetelor TIR se va diminua cu aceiași suma 

și va constitui 7 496,9 mii lei. 

Au fost majorate cheltuielile aferente remunerării membrilor Consiliului cu 70 mii lei, reieșind 

din achitarea, începând cu 01.06.2018 a remunerării membrilor Consiliului din rezervă, în mărime de 

50 la sută din remunerarea stabilită, care vor constitui 1 598 800 lei.  

Au fost previzionate cheltuieli în mărime de 100 mii lei pentru participare la expoziția 

Logitrans, care va avea loc in perioada 14 – 16.11.2018 in or. Istanbul, Turcia. Astfel, cheltuielile 

activității operaționale se vor majora cu 189 mii lei și vor constitui 34 965 mii lei. Respectiv, rezultatul 

activității operaționale va constitui 50 mii lei, sau cu 189 mii lei mai puțin in raport cu varianta inițială 

a bugetului. 

 În urma dezbaterilor, 

Consiliul a Hotărât: 

1.1. A aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei AITA pentru anul 2018 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 4. Cu privire la adresarea dl Valeriu STEREA, membru al Consiliului AITA. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Petr CAIREAC, membrul Consiliului AITA, care a adus la cunoștința 

membrilor Consiliului AITA faptul că dl Sterea, fiind absent de la această ședință a Consiliului AITA l-a 

rugat să transmită mesajul potrivit căruia, dl Valeriu STEREA, fiind informat de rezultatul pozitiv al 

solicitării sale, își retrage adresarea sa.  

  

În urma dezbaterilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

4.1.  A accepta retragerea adresării dl Valeriu STEREA, membru al Consiliului AITA și de 

nu a include în ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA subiectul dat. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  
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Chestiunea 5. Diverse. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, secretarul Consiliului AITA, 

care a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA că este o solicitare de la Organizație veteranilor din 

Republica Moldova, Consiliul Veteranilor de război și de muncă sec. Rîșcani, mun. Chișinău, pentru 

acordarea unui ajutor financiar veteranilor de război, cu prilejul Zilei Victoriei – 9 Mai.  

În urma dezbaterilor, 

Consiliul a Hotărât: 

5.3. A împuternici Directoratul AITA cu ajutorul transportatorilor internaționali 

autohtoni, să identifice 6 veterani de război cărora să li se acorde o donație în 

mărime a câte 500 lei pentru fiecare veteran de război. 

5.4. A informa Organizația veteranilor din Republica Moldova, Consiliul Veteranilor de 

război și de muncă sec. Rîșcani, mun. Chișinău referitor la faptul acordării donațiilor 

către veteranii de război, cu prilejul Zilei Victoriei – 9 Mai. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

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

şedinţa închisă. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

  

  

 

 Preşedintele Consiliului SEMNAT             / Usatîi M./ 

 

  

 Secretarul Consiliului        SEMNAT        / Guțu S./ 

 


