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Proces-verbal nr. 8   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul desfășurării: 

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

 

29 iunie 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             (absent) 

         

Secretarul Consiliului Sergiu GUȚU 

 

 

Invitaţi/Prezenți:    Vadim PARNIȚCHI    –    Rezerva în Consiliul AITA (absent) 

       Petru SANDUȚA         –    Rezerva în Consiliul AITA 

  Dumitru ALBULESA –    Administrator AITA    

                                                             Luminița PALADI       –   Director financiar, contabil-șef 

   Elena LIVADARU       –   Cenzor AITA    

    Dumitru COJOCARU–   Administrator SRL ”Vatra Elita” 

   Andrei FLORICA       –   Administrator SRL ”Euro Service” 

        Serghei TARAN        –   Director IÎ „CIPTI” 

 

ORDINEA DE ZI 

 

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

     Raportor – dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

2. Cu privire la poziția acționarului SAR ”Moldcargo” – Asociația AITA, pentru ședința 

Adunării Generale a Acționarilor SAR Moldcargo din 02.07.2018;  

     Raportor – dl Pavel SPÎNU, membrul Consiliului AITA 

3. Cu privire la adresarea Cenzorului AITA; 

     Raportor – dna Elena LIVADARU, Cenzor AITA 

4. Cu privire la planul de investiții pentru anul 2018 SRL „Euro Service”; 

Raportor – dl Andrei FLORICA, Administrator SRL „Euro Service” 

5. Referitor la proiectul planului de activitate pentru anul 2018 a SRL „Vatra Elita”; 

Raportor – dl Dumitru COJOCARU, Administrator SRL „Vatra Elita” 

6. Cu privire la finalizarea auditului independent pentru anul 2017 la IÎ „CIPTI”. 

Aprobarea indicatorilor pentru anul 2018 al IÎ „CIPTI”; 

Raportor – dl Serghei TARAN, Director IÎ „CIPTI” 

7. Cu privire la situația întreprinderii SRL „Profesioniștii Auto”; 

Raportor – dl Valentin  DRAGAN, Administrator SRL „Profesioniștii AUTO” 

8. Cu privire la adresarea SA „ASITO”; 

Raportor – dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

9. Aprobarea regulamentului cu privire la Comisia TIR; 

Raportor – dl Sergiu GUȚU, șef secție juridică AITA 
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10.  Numirea membrilor Comisiei TIR; 

Raportor – dl Pavel SPÎNU, membrul Consiliului AITA 

11. Diverse. 

11.1. Cu privire la îndeplinirea prevederilor expuse în punctul 2.2. al deciziei 

Consiliului din 11 iunie 2018, referitor la reorganizarea CIPTI. 

Raportor – dl Serghei TARAN, Director IÎ „CIPTI” 

Președintele Consiliului AITA, dl Mihail USATÎI, având în vedere faptul că la ședință sunt 

prezenți 8 membri ai Consiliului AITA (absent fiind dl Valeriu TULBU) 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 Consiliului AITA 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 

 

 Dl Vasile CREȚU și dl Valeriu STEREA un propus să fie schimbată ordinea examinării 

chestiunilor. Astfel chestiunea nr. 2 va fi examinată prima, iar chestiunea 11.1. va fi examinată 

împreună cu chestiunea 6. 

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 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 cine va reprezenta interesele acționarului AITA. Persoana data va fi 

împuternicită să reprezinte interesele Asociației AITA la ședința Adunării Generale a Acționarilor 

SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 și să propună și să susțină prin votul Asociației AITA 

candidați propuși în membrii Consiliului SAR ”Moldcargo” SA și în comisia de cenzori, precum și 

modalitatea de vot pe restul chestiunilor de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a 

Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA. 

La fel dl SPÎNU a relatat faptul că CNPF au dat aviz pozitiv pentru 6 candidați în membrii 

Consiliului SAR ”Moldcargo” SA și anume: domnii Mihail ȚÎMBALIUC, Petru SANDUȚA, Vasile 

DRAGUȚAN, Victor MALIUJCO, Vladimir PENDIURIN și Grigore BARBANOV. 

Dl Spînu Pavel a propus ca reprezentantul acționarului - Asociația AITA la ședința Adunării 

Generale a Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 să voteze în felul următor: În 

Consiliul SAR „Moldcargo” SA – pentru Mihail ȚÎMBALIUC – 65 voturi;  pentru Petru SANDUȚA - 

65 voturi; pentru Vasile DRAGUȚAN - 60 voturi și pentru Victor MALIUJCO - 60 voturi. 

Dl Valeriu STEREA a propus ca reprezentantul acționarului - Asociația AITA la ședința 

Adunării Generale a Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 să voteze în felul 

următor: În Consiliul SAR „Moldcargo” SA – pentru Mihail ȚÎMBALIUC – 75 voturi;  pentru Petru 

SANDUȚA - 15 voturi; pentru Vasile DRAGUȚAN - 75 voturi și pentru Victor MALIUJCO - 75 

voturi. 

Propunerile date au fost puse la vot. S-a votat în felul următor: pentru propunerea dlui Pavel 

SPÎNU – 5 pro, 3 contra (Valeriu Sterea, Nicolae Gribincea și Petr Caireac). 

 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a Hotărât: 

 

2.1 A desemna pe dl Mihail USATÎI, președintele Asociației AITA și a-l împuternici să 

reprezinte interesele acționarului - Asociația AITA la ședința Adunării Generale a 

Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018. În cazul imposibilității 
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participării la ședința Adunării Generale a Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data 

de 02.07.2018 a dl Mihail USATÎI, a-l împuternici pe dl Mihail ȚÎMBALIUC. 

2.2 Administratorul AITA va elibera dlui Mihail USATÎI o procură din partea Asociației 

AITA, prin care vor fi acordate toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al 

Asociației AITA în societatea SA „Moldcargo”, conform legislației în vigoare. 

2.3 Reprezentantul desemnat al Asociației AITA la ședința Adunării Generale a 

Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 va propune și va susține prin 

votul Asociației AITA candidați în membrii Consiliului SAR ”Moldcargo” SA, 

desemnați de către acționarul – Asociația AITA (pentru Mihail ȚÎMBALIUC – 65 

voturi;  pentru Petru SANDUȚA - 65 voturi; pentru Vasile DRAGUȚAN - 60 voturi și 

pentru Victor MALIUJCO - 60 voturi). 

2.4 Reprezentantul acționarului - Asociația AITA la ședința Adunării Generale a 

Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 va propune și va susține prin 

votul Asociației AITA candidatura dlui Mihail ȚÎMBALIUC, în calitate de președinte al 

Consiliului SAR ”Moldcargo” SA. 

2.5 Reprezentantul acționarului - Asociația AITA, la ședința Adunării Generale a 

Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 va propune și va susține prin 

votul Asociației AITA un cuantum pentru remunerarea Președintelui Consiliului SAR 

”Moldcargo” SA în mărime de – 10000 (zece mii) lei, iar pentru membrii Consiliului 

SAR ”Moldcargo” SA – 8000 (opt mii) lei. 

2.6 Reprezentantul acționarului - Asociația AITA, la ședința Adunării Generale a 

Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 va propune și va susține prin 

votul Asociației AITA candidații în comisia de cenzori SAR ”Moldcargo” SA, desemnați 

de către acționarul – Asociația AITA și anume: dna Ludmila TARNOPOLISCAIA, dna 

Ludmila EREMECIUC și dna Valentina GORENCO. 

2.7 Reprezentantul acționarului - Asociația AITA, la ședința Adunării Generale a 

Acționarilor SAR ”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018 va propune și va susține prin 

votul Asociației AITA un cuantum pentru remunerarea lunară a membrilor comisiei de 

cenzori în SAR ”Moldcargo” SA în mărime de – 4000 (patru mii) lei. 

2.8 Pe restul chestiunilor din ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor SAR 

”Moldcargo” SA din data de 02.07.2018, reprezentantul acționarului - Asociația AITA 

va vota conform intimei convingeri.  

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

 

Chestiunea 4. Cu privire la planul de investiții pentru anul 2018 SRL „Euro Service”.  

Dl Andrei FLORICA, administratorul SRL „Euro Service” a adus la cunoștința membrilor 

Consiliului AITA faptul că la data de 07.05.2018, în temeiul Hotărârii Consiliului AITA (proces-verbal nr. 

5) s-a recomandat administratorului SRL ”Euro-Service” să prezinte Consiliului AITA în termeni 

rezonabili planul de investiții al întreprinderii.  

Astfel la data de 15.05.2018, la Asociația AITA, a fost depus pe numele Președintelui 

Consiliului AITA – planul de investiții pe anul 2018.  

Dl Usatîi a propus ca Dl Andrei FLORICA, administratorul SRL „Euro Service” să găsească 

desinestatător fonduri pentru investițiile necesare. Să antreneze în colectare și locatarii existenți dar și cei 

potențiali. 

În urma discuțiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

 

4.1 A lua act de informare planul de investiții pe anul 2018 a întreprinderii ”Euro-

Service” SRL.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  
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Chestiunea 6. Cu privire la finalizarea auditului independent pentru anul 2017 la IÎ „CIPTI”. 

Aprobarea indicatorilor pentru anul 2018 al IÎ „CIPTI”. Cu privire la îndeplinirea prevederilor 

expuse în punctul 2.2. al deciziei Consiliului din 11 iunie 2018, referitor la reorganizarea CIPTI. 

 

La data de 20.04.2018, în temeiul Hotărârii Consiliului AITA (proces-verbal nr. 4) s-a decis că 

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. După finalizarea 

auditului, raportul financiar IÎ ”CIPTI” pentru anul 2017 va fi examinat la ședința Consiliului AITA. 

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”. 

Astfel a fost identificată și contractată compania „Audit Sedan” SRL, care a petrecut auditul IÎ 

”CIPTI” pentru anul 2017. Raportul auditului independent, scrisoarea către  Conducere şi Ordinul 

CIPTI cu privire la îndeplinirea recomandărilor de audit sunt anexate. 

Dl Sterea Valeriu s-a interesat referitor la prețuri diferite pentru locatari care închiriază spații 

de la IÎ „CIPTI” și care a fost necesitatea și scopul deplasării în 2017 a unei delegații în România, or. 

Iași, din contul IÎ „CIPTI”? 

Dl Taran a răspuns că depinde de etaj, metraj, amplasare, starea încăperii, comoditățile pe care 

le are și multe altele. În ceea ce privește delegația, era AITA care a hotărît referitor la suportarea 

cheltuielilor de către IÎ „CIPTI”. 

Dl Sterea s-a interesat care este soarta banilor acumulați de către instituție și de ce ei nu sunt 

plasați la un depozit bancar? 

Dl Taran a răspuns că ei sunt plasați pe un cont curent separat, iar nu au fost plasați din motiv 

că pe parcursul ultimilor ani s-au făcut mai multe tranzacții și era nevoie de bani. 

Dl Usatîi a replicat că sunt depozite din care se poate de extras banii în timpul depozitului fără 

a pierde nimic. AITA procedează la fel. 

La fel dl Taran a prezentat proiectul indicatorilor pentru anul 2018. 

În continuare a fost relatat de către Serghei TARAN, directorul IÎ „CIPTI” că întru îndeplinirea 

prevederilor expuse în punctul 2.2. al deciziei Consiliului din 11 iunie 2018, referitor la reorganizarea 

CIPTI, solicitate de către membrul Consiliului AITA – Sterea, de a fi prezentate la ședința de astăzi,  

au fost pregătite pînă tîrziu - 3 variante ale reorganizării IÎ „CIPTI” prin separare, însă avînd inscripția 

„CONFIDENȚIAL”, vor fi transmise doar Directoratului AITA.  

Dl Sterea Valeriu s-a interesat dacă subiectul referitor la reorganizarea CIPTI va mai fi 

dezbătut în cadrul ședințelor Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA. 

Dl Usatîi a spus că acum la ședința Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a 

Membrilor Asociați ai Asociației AITA o să fi hotărîtă reorganizarea CIPTI în principiu, dar variantele 

propuse de Directorul TARAN, vor fi hotărîte la ședințele Consiliului AITA. Cel mai important lucru 

este ca decizia referitor la varianta reorganizării să fie aprobată cu cel puțin 90% din voturile 

membrilor Consiliului AITA. Iar dacă majoritatea absolută din membrii Consiliului AITA, nu va 

aproba varianta reorganizării, atunci ea nu se va mai petrece.    

Dl Albulesa a solicitat ca Ordinul CIPTI cu privire la îndeplinirea recomandărilor de audit să 

fie completat cu recomandările făcute de auditor şi cu măsuri concrete de înlăturarea lor.  

Dl Taran a căzut de acord de a completa Ordinul în cauză. 

Dl Caireac Petru a propus ca din IÎ „CIPTI” să fie separate clădirile și alte imobile și instituția 

să rămână doar cu procesul de instruire, iar spațiul să fie închiriat de la persoana juridică desprinsă din 

IÎ „CIPTI”, care va dețină și administra activele primite.  

În rezultatul examinării rezultatelor auditului independent şi discuţiilor,  
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Consiliul AITA a Hotărât: 

 

6.1. A lua act de informare opinia auditului care a petrecut auditul situațiilor financiare 

ale IÎ ”CIPTI” pentru anul încheiat la 31.12.2017. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.2. De a solicita de la dl Serghei TARAN, directorul IÎ „CIPTI”, să întreprindă toate 

măsurile necesare, pentru lichidarea neajunsurilor depistate de auditul independent, 

cu prezentarea Ordinului referitor la îndeplinirea recomandărilor de audit, completat. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.3. A aproba indicatorii IÎ „CIPTI” pentru anul 2018. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.4. A decide ca variantă de bază a reorganizării IÎ „CIPTI” prin separarea patrimoniului 

de procesul de învățământ. După examinarea tuturor variantelor, Consiliul ATA va 

adopta varianta finală. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.5. Dl Serghei TARAN, directorul IÎ „CIPTI”, va prezenta la ședința Consiliului AITA 

din data de 04.07.2018, variantele pregătite pentru reorganizarea IÎ „CIPTI” prin 

separare. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.6. A propune dlui Taran Serghei să consulte Directorul-Financiar, Contabil șef AITA, 

dna Luminița PALADI în vederea plasării banilor disponibili pe un cont de depozit cu 

posibilitatea retragerii și capitalizării a lor în orice moment.  

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

6.7. A completa suplimentar cu 2 membri comisia creată la data de 12.02.2018, care a fost 

împuternicită cu examinarea statutelor întreprinderilor unde AITA deține cotă-parte în 

capitalul social și posibilitatea creării Consiliilor în aceste întreprinderi cu stabilirea 

componenței numerice a lor. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință 

 

Din motive obiective, a plecat dl Valeriu Sterea 

 

Chestiunea 5. Referitor la proiectul planului de activitate pentru anul 2018 a SRL „Vatra Elita”. 

 

La data de 16.05.2018, în temeiul Hotărârii Consiliului AITA (proces-verbal nr. 6) s-a recomandat 

dlui Dumitru COJOOCARU, Administrator SRL ”Vatra-Elita” ca în termen de 30 zile să întocmească 

și să prezinte Consiliului AITA - proiectul business-planului de activitate în anul 2018. Astfel la data 

de 17.05.2018, la Asociația AITA, a fost depus pe numele Președintelui Consiliului AITA – proiectul 

business-planului de activitate în anul 2018.  

 În urma discuțiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

 

10.1. A lua act de informare proiectul business-planului de activitate în anul 2018 a 

întreprinderii ”Vatra-Elita” SRL. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 7. Cu privire la situația întreprinderii SRL „Profesioniștii Auto”. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Valentin Dragan, Administratorul SRL „Profesioniștii auto”, care a 

adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA faptul că SC „Profesioniștii Auto” SRL și-a încetat 

activitatea în 2016. Licența a fost retrasă în ianuarie 2017. 

Datorii curente constituie 144 667 lei, dintre care: 

Împrumuturi pe termen scurt – 83 066 lei (CIPTI – 77 000 + Moldcargo – 6 066) 
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Datorii față de personal – 61 601 lei (Uțica – 45 532, Zaharcu – 16 069) 

SC „Profesioniștii Auto” SRL nu dispune de surse financiare necesare pentru organizarea 

procesului de lichidare.  

Rambursarea cheltuielilor (113 438 lei) poate fi efectuată solidar de către toţi asociații 

Societății, inclusiv Asociaţia AITA (cota deținută 11%), SA Moldcargo(cota deținută 18,5%), IÎ 

CIPTI (cota deținută 30%).  

Se propune că Întreprinderea trebuie lichidată. 

În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

 

7.1. A recomanda Adunării Generale a asociaților SC „Profesioniștii Auto” SRL de a 

lichida întreprinderea şi recomanda să fie împuternicit p dl Valentin Dragan, 

Administratorul SRL „Profesioniștii auto” să întreprindă toate acţiunile necesare, 

privind lichidarea societăţii. 

7.2. A acorda SC „Profesioniștii Auto” SRL un împrumut cu destinație specială fără 

dobândă în sumă de 20 896 lei, cu remiterea ulterioară a datoriei. 

7.3. A recomanda SA Moldcargo să acorde SC „Profesioniștii Auto” SRL un împrumut cu 

destinație specială fără dobândă în sumă de 35 279 lei, cu remiterea ulterioară a 

datoriei în sumă de 41 345 lei. 

7.4. A recomanda IÎ CIPTI să acorde SC „Profesioniștii Auto” SRL un împrumut cu 

destinație specială fără dobândă în sumă de 57 173 lei, cu remiterea ulterioară a 

datoriei de 134 173 lei. 

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

 

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

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 AITA a decis: 

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

1. SV-HERMESTRANS SRL   – mun. CHIŞINĂU  (0978) 

2. CURTEA DACILOR SRL   – or. DONDUŞENI  (0981) 

3. BIG BOSS TRUCKS SRL   – mun. CHIŞINĂU  (0974) 

4. SALUBRITATE-PRIM SRL   – or. FALEŞTI  (0984) 

5. PLANETATRANS-AUTO SRL  – mun. BĂLŢI  (0987) 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 3. Cu privire la adresarea Cenzorului AITA. 

La data de 06.06.2018, prin intermediul poștei electronice, Cenzorului AITA a depus la Asociația 

AITA, o adresarea către Consiliul AITA, prin care s-a solicitat de a introduce programe cu sistem on-line 

și card-uri salariale, la toate întreprinderile fiice, pentru o transparență și claritate în timpul verificării 

finanțelor la întreprinderile fiice, ce aparțin Asociației AITA. 

Avînd în vedere faptul prezentării de către dl Cojocaru Dumitru, Administrator SRL ”Vatra-

Elita”, proiectul business-planului de activitate în anul 2018, a dispărut necesitatea în solicitarea 

formulată. 

  În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

3.1.  A lua act de informație retragerea solicitării Cenzorului AITA din 06.06.2018. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  
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Chestiunea 8. Cu privire la adresarea SA „ASITO”. 

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

membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 19.06.2018, Asociația AITA a recepționat o adresare 

de la compania SA „ASITO”, unde Asociația AITA deține acțiuni. În adresarea data se propune 

tuturor acționarilor care doresc să-și vîndă acțiunile să se adreseze la societatea de registru „Registru-

Garant” SA. 

  

În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

8.1.  A lua act de informare adresarea parvenită de la SA „ASITO”. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Chestiunea 9. Aprobarea regulamentului cu privire la Comisia TIR. 

Cuvîntul i-a fost oferit dlui Sergiu GUȚU, șef secție juridică AITA, care a adus la cunoștința 

membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 11.06.2018, prin hotărîrea Consiliului AITA a fost 

împuternicit Directoratul AITA, ca în termen de 14 zile să elaboreze și să prezinte Consiliului AITA 

spre aprobare regulamentul Comisiei TIR în cadrul Asociației AITA. 

 În urma discuţiilor, 

 

Consiliul AITA a decis: 

9.1. A aproba regulamentul cu privire la Comisia TIR. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

  

Chestiunea 10. Numirea membrilor Comisiei TIR. 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Pavel SPÎNU, membrul Consiliului AITA, care a adus la cunoștința 

membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 11.06.2018, prin hotărîrea Consiliului AITA s-a decis 

a institui Comisia TIR în cadrul Asociației AITA; a stabili componența numerică a Comisiei TIR în 

cadrul Asociației AITA în număr de 5 persoane; 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.  

 Domnul SPÎNU a propus să fie numiţi în componenţa Comisie TIR domnii COL; VARVARICI; 

TRITEAC; MELNIC şi BÎRNOVAN. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

10.1.  A numi în componența Comisiei TIR, următoarele persoane: 

- Dl Fiodor COL 

- Dl Ștefan VARVARICI 

- Dl Anatolie TRITEAC 

- Dl Ion MELNIC 

- Dl Roman BÎRNOVAN 

10.2. A numi în calitate de Președinte al Comisiei TIR Dl Anatolie TRITEAC. 

10.3. A numi în calitate de Secretar al Comisiei TIR Dl Roman BÎRNOVAN. 

10.4. 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. 

10.5. Directoratul AITA va întreprinde toate măsurile necesare prind organizarea bunei 

activităţi a Comisiei TIR şi precum și remunerarea la timp a membrilor Comisiei 

TIR. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  
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Chestiunea 11. Diverse 

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

cunoștința membrilor Consiliului AITA faptul că urmare Deciziilor Prezidiului Executiv IRU din 9 

februarie 2018 şi din data de 2 mai 2018 de a menţine Asociaţia AITA în calitate de membru al IRU şi 

de a revoca încetarea angajamentelor IRU faţă de Asociaţia AITA expuse în scrisoarea din 26 iunie 

2018 (Dl Albulesa a dat citire scrisoare remisă de IRU cu titlu – „confidenţial”), sunt identificate patru 

puncte pendinte în relaţiile financiare dintre Asociaţia AITA şi IRU. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

11.1. De a lua act de următoarele condiţii oferite de către IRU în cadrul tranzacţiei cu 

privire la chestiunile financiare restante, prin semnarea acordului respectiv: 

a)  Stabilirea sumei în mărime de 429492,59 franci elveţieni care va fi alocată 

Asociaţiei AITA în contextul ofertei generale făcute membrilor IRU afiliați la 

Sistemul TIR, conform calculului detaliat verificat de către KPMG. Suma 

stabilită a fost calculată luând în consideraţie prejudiciul cauzat IRU prin 

acţiunile şi comportamentul Asociaţiei AITA în sumă de 115752,41 franci 

elveţieni. 

b)  Stabilirea dreptului Asociației AITA de a aplica pentru o contribuție la un 

proiect de inovare şi dezvoltare până la o sumă de 562181,00 franci elveţieni. 

Orice astfel de suport financiar este condiţionat de executarea tranzacţiei; 

acceptarea unui proiect inovator înaintat de către Asociaţia AITA în 

conformitate cu  Ghidul Fondului pentru Inovare și Dezvoltare înființat de 

Fundația Vaduz în favoarea tuturor membrilor IRU afiliați la Sistemul TIR, 

precum şi încheierea unui acord specific referitor la utilizarea sumelor primite 

de la Fondul pentru Inovare și Dezvoltare.  

c)   Stabilirea sumei de 62859,94 franci elveţieni care va fi alocată Asociației AITA 

ca rezultat al revindecărilor împotriva brokerului de asigurare AON. Suma 

alocata constituie un procentaj din suma achitată de către AON către IRU, 

calculat proporțional în funcție de prima de asigurare plătită de către Asociația 

AITA către Lloyd și de numărul de carnete TIR emise în perioada 1996-2000; 

d) Acceptarea (recunoaşterea) prejudiciului cauzat IRU prin acțiunile și 

comportamentul Asociaţiei AITA în mărime de 115752,41 franci elveţieni 

reprezentând cheltuielile atribuite către Asociaţia AITA. În suma dată nu au 

fost incluse cheltuielile suportate de IRU pe plan intern, de plata cărora 

Asociaţia AITA este exonerată.  

e)  Acceptarea sumelor menţionate mai sus în punctele a) – d), eliberează și 

exonerează irevocabil și necondiționat IRU și/sau oricare alte părți IRU și toți 

directorii acestora, persoane fizice cu funcții de răspundere, administratori, 

parteneri, persoane interesate (acționari, asociați etc.) și angajați, atât din 

trecut, cât și din prezent, de toate pretențiile Asociaţiei AITA și de oricare 

drepturi și obligații care există la data prezentei tranzacţii sau care vor exista în 

continuare în legătură cu/rezultate din oricare fapte/circumstanțe existente la 

data prezentului acord, cu privire la Remunerație și/sau Strategie de Rezervă, 

dar și cu privire la Procedura AON. 

11.2. De a înainta spre aprobare către Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi ai 

Asociaţiei AITA condiţiile oferite de către IRU în cadrul tranzacţiei cu privire la 

chestiunile financiare restante. 

11.3. La ședința Adunării Generale a Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA este necesar 

de a împuternici dl Mihail USATÎI, Preşedintele Asociaţiei AITA de a semna 

scrisoarea către IRU şi Acordul respectiv, care confirmă că, la primirea sumelor 

prevăzute în această tranzacţie, eliberează și exonerează irevocabil și necondiționat 

IRU și/sau oricare alte părți IRU și toți directorii acestora, persoane fizice cu funcții 

de răspundere, administratori, parteneri, persoane interesate (acționari, asociați 

etc.) și angajați, atât din trecut, cât și din prezent, de toate pretențiile Asociaţiei 
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AITA și de oricare drepturi și obligații care există la data prezentei sau care vor 

exista în continuare în legătură cu/rezultate din oricare fapte/circumstanțe existente 

la data prezentului acord, cu privire la Remunerație și/sau Strategie de Rezervă, 

dar și cu privire la Procedura AON. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

Ulterior, dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA a informat membrii Consiliului AITA că 

sunt cazuri de deces a rudelor de gradul I a Administratorilor Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA. 

 

Președintele Consiliului AITA a propus ca acestor persoane, care sunt rude de gradul I cu 

Administratori - Membri Asociaţi ai Asociaţiei AITA, să le fie acordate donații în mărime de 10000 

(zece) mii lei. 

În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

 

11.4. În cazul decesului a rudei de gradul I a Administratorilor Membrilor Asociaţi ai 

Asociaţiei AITA a acorda o donație în mărime de 10000 (zece) mii lei, începînd cu 

01.01.2018. 

11.5. A convoca ședința extraordinară a Consiliului AITA pentru data de 04.07.2018, 

orele 13.30, cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la convocarea Adunării 

Generale Extraordinare a Membrilor Asociați ai Asociației AITA; 2. Diverse. 
11.6. A informa toți Membrii Asociaţi ai Asociaţiei AITA referitor la organizarea unei 

mese rotunde pe data de 04.07.2018, în sala de ședință a Asociației AITA, cu 

participarea doritorilor la discuţii privind eficientizarea managementului în 

companiile unde Asociația AITA deține cotă parte în capitalul social. 

11.7. A lua act de adresarea dlui Evgheni GUBCEAC din 26.06.2018 către Consiliul 

AITA și Președintele Asociației AITA.  

11.8. A împuternici Președintele AITA să pregătească și să expedieze un răspuns motivat, 

în conformitate cu Statutul AITA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

 

După epuizarea chestiunii de pe ordinea de zi, Preşedintele Consiliului AITA, dl Mihail USATÎI, a 

anunţat şedinţa închisă. 

Pro au votat toţi membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință  

  

 Preşedintele Consiliului AITA       SEMNAT       / USATÎI M./ 

 

 

 Secretarul Consiliului                     SEMNAT / Guțu S./ 

 

 


