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Proces-verbal nr. 7   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul desfășurării: 

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

 

11 iunie 2018                                                orele 14.00 

  

Au participat:  

Preşedintele Consiliului                           MIHAIL USATÎI                 (absent)    

Membrii Consiliului: 

 

1. BULAT ANATOLIE          

2. CAIREAC PETR                

3. CERNAVCA SERGIU 

4. CREŢU VASILE                   

5. GRIBINCEA NICOLAE       (absent) 

6. SPÎNU PAVEL                     

7. STEREA VALERIU             

8. TULBU VALERIU 

         

Secretarul Consiliului Sergiu GUȚU 

 

 

Invitaţi/Prezenți:    Vadim PARNIȚCHI    –    Rezerva în Consiliul AITA 

       Petru SANDUȚA         –    Rezerva în Consiliul AITA 

  Dumitru ALBULESA –    Administrator AITA    

                                                             Luminița PALADI       –   Director financiar, contabil-șef 

   Elena LIVADARU       –   Cenzor AITA    

    Mihail ȚÎMBALIUC   –   Președintele Consiliului  

 SA ”Moldcargo” 

   Vladimir ȘTIRBU       –   Director General SA ”Moldcargo” 

        Serghei TARAN        –   Director IÎ „CIPTI” 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Referitor la poziția acționarului SAR ”Moldcargo” – Asociația AITA, pentru ședința 

Adunării Generale a Acționarilor SAR Moldcargo din 02.07.2018.  

Raportori – dl Mihai Ţîmbaliuc, preşedintele Consiliului 

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

„MOLDCARGO” S.A  

2. Cu privire la reorganizarea IÎ ”CIPTI”; 

Raportor – dl Serghei TARAN, Director ÎI ”CIPTI” 

3. Referitor la eficientizarea managementului în întreprinderile unde Asociația AITA deține 

cotă parte în capitalul social; 

Raportor – dl Pavel SPÎNU 

4. Referitor la remunerarea persoanelor alese ca rezervă în Consiliului AITA;  

  Raportor – dl Sergiu GUȚU, șef secție juridică AITA 

5. Cu privire la instituirea Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA; 

  Raportor – dl Pavel SPÎNU 

6. Diverse. 

 

La propunerea dlui Valeriu TULBU, în lipsa Președintelui Consiliului AITA, președintele 

ședinței a fost votat -  dl Pavel SPÎNU  

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 
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Președintele ședinței, având în vedere faptul că la ședință sunt prezenți 7 membri ai Consiliului 

AITA (absenți fiind dl Mihail USATÎI și Nicolae GRIBINCEA) 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 

 

Președintele ședinței a dat citirii ordinii de zi, și a propus să fie aprobată agenda pentru ședința 

Consiliului AITA. 

 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. Referitor la poziția acționarului SAR ”Moldcargo” – Asociația AITA, 

pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SAR Moldcargo din 02.07.2018.  

 

La data de 02.07.2018 va avea loc ședința Adunării Generale a Acționarilor SAR ”Moldcargo” 

SA. Astfel trebuie de decis care vor fi candidaturile pentru funcția de membrul al Consiliului SAR 

”Moldcargo” SA și Comisia de cenzori,  înaintați de către acționarul SAR „Moldcargo” – Asociația 

AITA.  
 În urma discuţiilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

1.1. A desemna următoarele persoane în calitate de candidați pentru funcția de membrul al 

Consiliului SAR ”Moldcargo” SA, înaintați de către acționarul – Asociația AITA: 

- Dl Mihail ȚÎMBALIUC 

- Dl Victor MALIUJCO 

- Dl Vasile DRAGUȚAN 

- Dl Petru SANDUȚA 

- Dl Vladimir PENDIURIN 

- Dl Victor TOFAN 

1.2. A desemna următoarele persoane în calitate de candidați pentru funcția de membrul al 

Comisiei de cenzori în SAR ”Moldcargo” SA, înaintați de către acționarul – Asociația 

AITA: 

- Dna Ludmila TARNOPOLISCAIA 

- Dna Ludmila EREMECIUC  

- Dna Valentina GORENCO 

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

 

Chestiunea 2. Cu privire la reorganizarea IÎ ”CIPTI”. 

Avînd în vedere necesitatea limitării activității comerciale de cea didactică, este necesar de 

reorganizat IÎ ”CIPTI”, 

Consiliul Asociaţiei a decis: 

2.1. A propune Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA de a iniţia 

procedura de reorganizare prin separare a IÎ ”CIPTI”. 

2.2. A împuternici dl Serghei TARAN - directorul CIPTI, să formuleze variantele posibile a 

planului de reorganizare, în termen de 20 de zile calendaristice. 

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

 

Chestiunea 3. Referitor la eficientizarea managementului în întreprinderile unde Asociația 

AITA deține cotă parte în capitalul social. 

Având în vedere necesitatea eficientizării managementului în întreprinderile unde Asociația  

AITA deține cotă parte în capitalul social , 

Consiliul Asociaţiei a decis: 
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3.1. A convoca Adunarea Generală extraordinară prin corespondență a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA la data de 27.06.2018, orele 11.00, sediul Asociației 

AITA, bd. Cantemir 3/1, mun. Chișinău. 

3.2. A aproba proiectul următoarei Ordine de zi a Adunării Generale extraordinare 

prin corespondență a Membrilor Asociaţi:  

I. Cu privire la eficientizarea managementului în întreprinderile unde Asociația  

AITA deține cotă parte în capitalul social; 

3.3. A aproba buletinul de vot și modul și modul de completare a buletinului de vot. 

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

fiecărui Membru Asociat AITA, ordinea de zi și anexele la ea, precum și buletinele 

de vot cu includerea în el a chestiunilor de pe ordinea de zi și a proiectelor de 

hotărâri pentru fiecare chestiune din ordinea de zi, pentru ședința Adunării 

Generale extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai Asociației 

AITA din 27.06.2018, cu explicarea procedurii de vot și modalitatea remiterii 

buletinelor de vot completate și autentificate - la Asociația AITA, pînă la data de 

09.07.2018, orele 17.00. Scrisorile nereclamate de către Membrii Asociați, întoarse 

la Asociația AITA sau neprimite de către ei, vor fi înmânate în sediul Asociației 

AITA, personal, contra semnătură, reprezentantului Membrului Asociat la 

solicitarea acestuia. 

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

Adunării Generale extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociaţii.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 4. Referitor la remunerarea persoanelor alese ca rezervă în Consiliului AITA.  

Având în vedere faptul că la Adunarea Generală a Membrilor Asociați ai Asociației AITA a fost 

aprobat regulamentul Consiliului AITA, care prevede că persoanele alese ca rezervă în Consiliul 

AITA vor participa obligatoriu la ședințele Consiliului AITA, fără dreptul de vot și vor fi remunerat cu 

50% din remunerația achitată membrului Consiliului AITA. Întru executarea hotărârii Adunării 

Generale a membrilor Asociați ai Asociației AITA, 

 

Consiliul Asociaţiei a decis: 

 

4.1 A remunera dnii Parnițchi Vadim și Sanduța, ca fiind persoane alese ca rezervă a 

Consiliului AITA, care vor participa obligatoriu la ședințele Consiliului AITA, fără 

dreptul de vot începând cu data de 01.06.2018, până la finele mandatului actual al 

Consiliului AITA ales de către Adunarea Generală a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA din 11.12.2017, cu 50% din remunerația achitată membrului 

Consiliului AITA.  

4.2 Directoratul AITA va realiza îndeplinirea hotărârii adoptate. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 5. Cu privire la instituirea Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA. 

 Având în vedere necesitatea creării Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA, care se va 

ocupa de realizarea scopurilor și sarcinilor statutare printre care: susținerea transportatorilor 

internaționali de mărfuri în organizarea şi desfăşurarea transportului internațional de mărfuri conform 

Convenției TIR și altor convenții internaționale, care au ca obiect transportul; promovarea şi apărarea 

intereselor lor legitime;  asistarea şi reprezentarea Membrilor Asociaţi, Titularilor de Carnete TIR şi 

Posesorilor în faţa autorităţilor și organismelor internaționale; precum și promovarea transportului 

internațional de mărfuri, în special și transportul auto în general,  
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Consiliul Asociaţiei a decis: 

5.1. A institui Comisia TIR în cadrul Asociației AITA. 

5.2. A stabili componența numerică a Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA în număr de 

5 persoane. 

5.3. A stabili remunerarea membrilor Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA în mărime 

de 4000 (patru mii) lei, lunar, pentru fiecare membru al Comisiei, achitați începând cu 

data de 01.07.2018. 

5.4. De a împuternici Directoratul AITA ca în termen pînă la ședința următoare a 

Consiliului AITA să elaboreze și să prezinte Consiliului AITA spre aprobare 

regulamentul Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 6. 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 Gimnaziul-internat Nr. 3, 

care a solicitat acordarea unui ajutor financiar absolvenţilor orfani rămaşi fără ocrotire părintească, care 

absolvesc anul de studii 2017-2018, precum şi absolvenţii anilor de studii recenţi, care îşi continuă studiile 

în alte instituţii preuniversitare de învăţământ. 

Dl Dumitru ALBULESA a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA faptul că astăzi la 

Asociația AITA s-a adresat Pavlina Lipscaia care a relatat referitor la faptul decesului soțului său Lipschi 

Petru, fost lucrător a Ministerului Transportului a RM și a solicitat un ajutor pentru funerarii în măsura 

posibilităților. 

Dl Serghei TARAN a informat că de la Academia IRU a parvenit  o adresare cu privire la unele 

modificări la Acordul de colaborare CIPTI-Fundația Academiei IRU. Se cere împuterniciri din partea 

Consiliului AITA pentru directorului CIPTI de a contrasemna acestea modificări. 

La fel a menționat că un grup de lucru format din reprezentanţii Centrelor de instruire a 

personalului din domeniul transporturilor rutiere, condus de CIPTI, a elaborat propuneri cu privire la 

modificarea unor acte legislative. Aceste propuneri au scopul de a reduce birocraţia, de a exclude 

neclarităţile în procesul de perfecţionare şi specializare a personalului antrenat în transporturi rutiere 

(conducător auto, manager transport rutier şi altele). Grupul de lucru a fost format conform deciziei 

şedinţei lărgite la Ministerul Economiei si Infrastructurii din 31.01.2018 și care solicită susţinerea 

membrilor-asociaţi AITA, privind acceptarea de către autorităţile publice de resort a propunerilor 

elaborate. 

Mai mult ca atît a menționat că de mai mult timp se lucrează la legea cu privire la expediție, 

care la fel necesită susținerea factorilor de decizie a Asociației AITA. 

Dl Vlad ȘTIRBU, directorul general al Societății de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” 

S.A. a venit cu următoarea rugăminte: În scopul optimizării portofoliului investiţional al Societăţii, 

avînd în vedere necesitatea conformării prescripţiilor CNPF privind respectarea legislaţiei în domeniul 

asigurărilor în partea ce ţine de activele admise să acopere rezervele de asigurare, MOLDCARGO 

S.A. examinează posibilitatea înstrăinării cotei părți în valoare de 3,5 mii lei, deţinute în capitalul 

social al „VATRA ELITA” S.R.L., către Societatea pe Acţiuni „CARGO CLAIMS”. Întru cît 

Asociaţia AITA de asemenea este asociat în cadrul „VATRA ELITA” S.R.L., în conformitate cu 

prevederile art. 25 din Legea nr. 135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată, a solicitat 

Asociația AITA să se expună pe marginea dreptului de preemţiune la înstrăinarea cotei indicate. 

În urma dezbaterilor, 

Consiliul a Hotărât: 

 

6.1. A acorda o sponsorizare Gimnaziului-internat Nr. 3, pentru  absolvenţii orfani rămaşi 

fără ocrotire părintească, care absolvesc anul de studii 2017-2018, precum şi absolvenţii 

anilor de studii recenţi, care îşi continuă studiile în alte instituţii preuniversitare de 
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învăţământ în mărime de 25200 (douăzeci și cinci mii două sute) lei. (în limita bugetului 

AITA)                                    Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.2. A acorda o donație dnei Pavlina Lipscaia, în mărime de 10000 (zece mii) lei pentru 

servicii funerare  a soțului său decedat, Lipschi Petru, fost lucrător a Ministerului 

Transportului a RM. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.3. A împuternici pe dl Serghei TARAN - directorul CIPTI se contrasemneze modificări 

la Acordul CIPTI-Fundația Academiei IRU din 05 august 2016. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.4. A susține cu un aviz pozitiv în fața organelor competente, propunerile cu privire la 

modificarea unor acte legislative venite de la un grup de lucru format din 

reprezentanţii Centrelor de instruire a personalului din domeniul transporturilor 

rutiere, condus de CIPTI.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.5. A lua act de informare proiectul legii cu privire la expediție. Membrii Consiliului 

AITA, de rând cu transportatorii internaționali de mărfuri vor prezenta propuneri la 

proiectul legii, iar Directoratul AITA va întreprinde măsurile necesare definitivării 

proiectului amintit și susținerii înaintării lui ulterioare organelor competente pentru a 

fi aprobat de către Parlamentul RM. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.6. A refuza dreptul de preemţiune referitor la cumpărarea cotei părți în valoare de 3,5 

mii lei, deţinute în capitalul social al „VATRA ELITA” S.R.L. de către 

„MOLDCARGO” S.A. 

Pro au votat 5 membrii Consiliului AITA, 2 s-au abținut (A. Bulat și V. Tulbu) 

6.7. A permite înstrăinarea cotei părți în valoare de 3,5 mii lei, deţinute în capitalul social 

al „VATRA ELITA” S.R.L. de către „MOLDCARGO” S.A., către asociatul - 

Societatea pe Acţiuni „CARGO CLAIMS”. 

Pro au votat 5 membrii Consiliului AITA, 2 persoane s-au abținut (A. Bulat și V. Tulbu) 

 

 După epuizarea chestiunii de pe ordinea de zi, Preşedintele ședinței a anunţat şedinţa închisă. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

  

  

 

 Preşedintele ședinței SEMNAT   / Spînu P./ 

 

 

 

 Secretarul Consiliului         SEMNAT      / Guțu S./ 

 


