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Proces-verbal nr. 9   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul desfășurării: 

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

 

04 iulie 2018                                                orele 13.30 

  

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:    Vadim PARNIȚCHI    –    Rezerva în Consiliul AITA (absent) 

       Petru SANDUȚA         –    Rezerva în Consiliul AITA 

  Dumitru ALBULESA –    Administrator AITA    

                                                             Elena LIVADARU       –   Cenzor AITA    

  

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA;  

     Raportor – dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA 

2. Diverse. 

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

prezenți toți membrii Consiliului AITA, în numărul total de 9 persoane (este întrunit cvorumul 

necesar), a fost deschisă şedinţa Consiliului AITA. 

PRO au votat toţi membrii Consiliului AITA 

 

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 

 

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

 

Chestiunea 1. Cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA. 

 

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

membrilor Consiliului AITA faptul că întru executarea hotărîrii Consiliului AITA din 29.06.2018, este 

necesar de a convoca Adunarea Generală a Membrilor Activi ai Asociației AITA pentru a împuternici 

dl Mihail USATÎI, Preşedintele Asociaţiei AITA să semneze scrisoarea către IRU şi Acordul între 

AITA și IRU, 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, 
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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 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. 

Astfel, se propune convocarea Adunării Generale extraordinare a Membrilor Activi ai Asociației 

AITA pe data de 25 sau 26 iulie 2018. 

Dl Usatîi a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA faptul că la data de 03.07.2018, a fost 

publicat interviul acordat INFOTAG de către Serghei MAGDALIUC, în care într-un mod unilateral și 

speculativ sunt aduse învinuiri nefondate Președintelui Asociației AITA și Consiliului AITA. Iar în 

conformitate cu art. 12.5.2. al Statutului AITA, încetarea calităţii de Membru Asociat prin excludere 

din Asociaţia AITA poate avea loc prin hotărârea Adunării Generale în cazul în care Membrul Asociat 

„Comite acţiuni prin care a compromis imaginea Asociaţiei AITA sau au fost afectate interesele ei”. 

Dl Tulbu a propus ca la ședința Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA să 

fie inclusă chestiunea cu privire la excluderea din rândurile Membrilor Asociați ai Asociației AITA – 

întreprinderile SRL „Basarabia-Metal” pentru interviul acordat INFOTAG de către Administratorul 

companiei - Serghei MAGDALIUC și SRL „Pegas-Bis” care a falsificat acte și le-a prezentat 

Asociației AITA. 

Dl Gribincea a replicat că referitor la SRL „Pegas-Bis” nu este nici o decizie judecătorească 

definitivă și irevocabilă care ar confirma acest fapt. și pe aceste chestiuni numai instanța de judecată 

este competentă să se expună. 

Dl Sterea a spus că inițial trebuie de limitat doar la propunerea privind excluderea SRL 

„Basarabia-Metal” din calitatea de Membru Asociat păstrându-i calitatea de Titular de Carnete TIR. 

Dl Tulbu a propus dar să fie atenționat SRL „Pegas-Bis” ca pe viitor să nu mai comită asemenea 

încălcări, iar în cazul în care le va mai admite, să fie propus Adunării Generale a Membrilor Asociați 

ai Asociației AITA să fie exclus din Membrii Asociați ai Asociației AITA. Și a propus ca acest subiect 

să fie inclus în ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Membrilor Asociați ai Asociației AITA. 

Dl Spînu a propus să fie introdusă pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA chestiunea referitor la cererea referitor la revocarea din mandatul de 

membru de rezervă al Consiliului AITA și alegerea unui nou membru de rezervă al Consiliului AITA, 

din motiv că dl Petru SANDUȚA a fost ales în calitate de membru al Consiliului SAR 

„MOLDCARGO” SA și conform Statutului AITA, dl Sanduța nu poate cumula aceste funcții. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a Hotărât: 

 

1.1. A solicita de la Serghei MAGDALIUC explicații și dezmințirea informației cuprinse în 

interviul acordat INFOTAG, publicat la data de 03.07.2018. 

1.2. A solicita persoanelor vizate în interviu (Șt. Varvarici, Gh. Agapi, M. Covalischi, Ev. 

Gubceac, V. Tofan, E. Livadaru) explicații referitor la susținerea sau negarea 

veridicității informației în interviul acordat INFOTAG de către Serghei MAGDALIUC, 

publicat la data de 03.07.2018.  

1.3. A convoca Adunarea Generală extraordinară a Membrilor Asociaţi ai Asociației AITA 

pe data de 25 iulie 2018, ora 11.00, Complexul Turistic „Vatra”, or. Vadul lui Vodă; 

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

Asociaţi:  

1. Cu privire la acordarea împuternicirilor dlui Mihail USATÎI, Preşedintele 

Asociaţiei AITA pentru semnarea scrisorii către IRU şi a Acordului între AITA și 

IRU, referitor la revocarea încetării angajamentelor IRU faţă de Asociaţia AITA 

expuse în scrisoarea din 26 iunie 2018. 

2. Cu privire la cererea referitor la revocarea din mandatul de membru de rezervă al 

Consiliului AITA și alegerea unui nou membru de rezervă al Consiliului AITA. 

3. Cu privire la excluderea SRL „Basarabia Metal” din Membrii Asociați ai 

Asociației AITA, păstrându-i calitatea de Titular de Carnete TIR. 

4. Cu privire la comportamentul SRL „Pegas - Bis” în raporturile sale cu AITA 

precum și cu partenerii naționali și internaționali ai Asociației AITA.  
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1.5. 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 Extraordinare a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 25.07.2018, 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 15 iulie 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. 

1.6. Directoratul AITA va întreprinde măsurile necesare pentru buna organizare a ședinței 

Adunării Generale a Membrilor Asociaţii ai Asociației AITA.  

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

 

Din motive întemeiate a plecat dl Petr CAIREAC. 

Chestiunea 2. Diverse 

 

 Cuvîntul i-a fost oferit dlui Usatîi, Președintele Consiliului AITA, care a adus la cunoștința 

membrilor Consiliului AITA faptul că în multe Asociații Garante in sistemul TIR au președinte de 

onoare. Se propune de a introduce și la noi această funcție și de a-l numi pe dl Vladimir FLOREA – 

Președinte de onoare a AITA, pentru că dumnealui este o persoană notorie în domeniul transportului 

internațional, din 1992 pînă în 2014, în calitate de președinte al Asociației AITA a făcut foarte mult 

pentru ramura transport rutier din Moldova în general și pentru Asociație în particular și continue să 

susțină Asociația AITA. 

 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a decis: 

2.1. A pune în sarcina Directoratului AITA ca la una din ședințele următoare ale Consiliului 

AITA să prezinte spre aprobare un proiect de modificare și completare a Statutului 

AITA cu un nou capitol, referitor la Președintele de onoare a Asociației AITA și 

regulamentul referitor la Președintele de onoare a Asociației 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./ 


