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Proces-verbal nr. 10   

al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA 

Locul desfășurării: 

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

 

16 iulie 2018                                                orele 11.00 

  

Au participat:  

Preşedintele Consiliului                           MIHAIL USATÎI                     

Membrii Consiliului: 

Absenți: Valeriu STEREA 

 

1. BULAT ANATOLIE          

2. CAIREAC PETR                

3. CERNAVCA SERGIU 

4. CREŢU VASILE                   

5. GRIBINCEA NICOLAE        

6. SPÎNU PAVEL                     

7. TULBU VALERIU              

         

Secretarul Consiliului     Sergiu GUȚU 

 

 

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

       Dumitru ALBULESA –    Administrator AITA    

  Ghenadie ȚAULEAN –    Administrator AITA                                                                

  Serghei TARAN          –    Director „CIPTI”   

   

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la rezultatele Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a 

Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 27.06.2018;  

     Raportor – dl Pavel SPÎNU, membrul Consiliului AITA 

2. Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea 

hotărârii 1.2 al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA din 27.06.2018;  

     Raportor – dl Pavel SPÎNU, membrul Consiliului AITA 

3. Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea 

hotărârii 1.3 al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA din 27.06.2018;  

     Raportor – dl Pavel SPÎNU, membrul Consiliului AITA 

4. Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea 

hotărârii 1.4 al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA din 27.06.2018;  

     Raportor – dl Pavel SPÎNU, membrul Consiliului AITA 

5. Cu privire la reorganizarea IÎ „CIPTI”;  

     Raportor – dl Serghei TARAN, Administrator „CIPTI” 

6. Cu privire la adresarea Administratorului „Euro-Service” SRL; 

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

7. Diverse. 

 

Președintele Consiliului AITA a dat citirii ordinii de zi, și a propus să fie aprobată agenda pentru 

ședința Consiliului AITA. 
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 Pro au 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți 

 

 

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

 

Chestiunea 1. Cu privire la rezultatele Adunării Generale Extraordinare prin 

corespondență a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 27.06.2018. 

 

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

faptul că Adunarea Generală Extraordinară prin corespondenţă a Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei 

AITA s-a petrecut pentru prima dată și în linii generale, experiența a fost una pozitivă. În scopul 

asigurării transparenţei privind rezultatele procesului de numărare a voturilor, precum şi evitării 

posibilelor substituiri al buletinului de vot, toată procedura de numărare a voturilor, a fost înregistrată 

video și au fost invitați sa asiste toți Membri Asociaţi ai Asociaţiei AITA. 

Comisia de numărare a voturilor a primit de la Directoratul AITA 47 de avize de recepţie 

recomandate; 33 plicuri sigilate cu buletinele de vot a Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA remise 

prin poştă sau restituite la sediul Asociaţiei AITA, până pe data de 09.07.2018, orele 17.00; 5 plicuri 

nereclamate cu menţiunea oficiului poştal pe adeverinţă „Plecat”; 1 buletin de vot (copie scanată), 

venit prin intermediul poștei electronice a Asociației AITA la data de 09.07.2018, ora 16.57 și un plic 

sigilat cu buletinul de vot a fost adus la data de 10.07.2018 de către Membrul Asociat „Danatol 

Trans”. 

Un buletin de vot recepționat de la Membrul Asociat al Asociației AITA – SRL „Forum-TIR” 

a fost declarat de către Comisia de numărare a voturilor – NEVALABIL, din motiv că nu a fost 

aplicată ștampila pe buletinul de vot. 

După numărarea buletinelor de vot valabile, s-a stabilit că Adunarea Generală Extraordinară prin 

corespondenţă a Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA s-a petrecut în cadrul legal, iar toate 

proiectele de hotărâri au fost votate cu majoritatea simplă a voturilor. 

 În urma discuţiilor, 

Consiliul AITA a Hotărât: 

 

1.1. A lua act de informare rezultatele Adunării Generale Extraordinare prin 

corespondență a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 27.06.2018. 

1.2. Administratorii AITA, în limitele atribuțiilor sale, vor executa hotărârile Adunării 

Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai Asociației AITA 

din 27.06.2018. 

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

 

Chestiunea 2. Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea 

hotărîrii 1.2 al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA din 27.06.2018. 

 

În temeiul pct. 1.2. al hotărârii Adunării Generale Extraordinare prin corespondenţă a 

Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA din 27.06.2018 s-a decis: 

„A împuternici Consiliul AITA, din numele Asociatului unic al II „CIPTI” să întreprindă 

toate măsurile necesare modificării Statutului IÎ „CIPTI” și adoptarea lui în redacție nouă, 

introducerea Consiliului ca organ de conducere, stabilirea cuantumului remunerării pentru 

membrii organelor de conducere și control, să reprezinte interesele Asociației AITA și să 

numească membrii organelor de conducere și control al IÎ „CIPTI” în conformitate cu 

prevederile statutului instituției.” 

 Întru executarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare prin corespondenţă a Membrilor 

Asociaţi ai Asociaţiei AITA din 27.06.2018, cât și în urma dezbaterilor subiectului dat, 

  

Consiliul AITA a decis: 
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2.1. A desemna pe dl Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, drept persoană împuternicită 

din partea fondatorului unic – Asociația AITA, să întreprindă toate măsurile necesare 

modificării Statutului IÎ „CIPTI” și adoptarea lui în redacție nouă, introducerea 

Consiliului ca organ de conducere, stabilirea cuantumului remunerării pentru membrii 

organelor de conducere și control. 

2.2. Reprezentantul desemnat al Asociației AITA va numi în baza deciziei fondatorului unic, 

membrii organelor de conducere și control al IÎ „CIPTI” în conformitate cu prevederile 

statutului nou al instituției, desemnați de către fondatorul unic – Asociația AITA, în 

temeiul hotărârii Consiliului AITA, după cum urmează: în Consiliul IÎ „CIPTI” – 

Președintele Consiliului – Leomid Litra, membrii Consiliului – Anatol Botnaru, Paslari 

Ivan, Anatolii Rîbacico, Eugeniu Ciobu, Serghei Leșcenco, Aureliu Șendrilă, Dumitru 

Butnaru, Jakow Lucewicz; în Comisia de Cenzori: Mihail Diuvenji, Serghei Gheiceanu, 

Mihail Covalschi. 

2.3. Directoratul AITA va elibera dlui Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA o procură 

din partea Asociației AITA, prin care vor fi acordate drepturile necesare pentru 

executarea Hotărârilor Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA și a 

Consiliului AITA. 

3. Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

 

Chestiunea 3. Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea 

hotărîrii 1.3 al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA din 27.06.2018. 

 

În temeiul pct. 1.3. al hotărârii Adunării Generale Extraordinare prin corespondenţă a 

Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA din 27.06.2018 s-a decis: 

„A împuternici Consiliul AITA, să organizeze prin intermediul 

reprezentantului/reprezentanților săi, convocarea Adunării Generale a asociaților ”Euro 

Service” SRL din numele asociatului – Asociația AITA; să propună chestiuni pentru ordinea de 

zi (adoptarea statutului în redacție nouă, introducerea Consiliului ca organ de conducere, 

stabilirea cuantumului remunerării pentru membrii organelor de conducere și control), să 

reprezinte interesele Asociației AITA la ședința Adunării Generale asociaților SRL „Euro-

Service”, să propună și să susțină prin votul Asociației AITA, în calitatea sa de asociat, candidați 

în membrii Consiliului și Cenzor al societății”. 

 

Întru executarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare prin corespondenţă a Membrilor 

Asociaţi ai Asociaţiei AITA din 27.06.2018, cât și în urma dezbaterilor subiectului dat, 

 

Consiliul Asociaţiei a decis: 

3.1. A desemna pe dl Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, drept persoană împuternicită 

din partea Asociatului AITA să solicite convocarea Adunării Generale a Asociaților 

„Euro-Service” SRL și să reprezinte interesele asociatului - Asociația AITA la ședințele 

Adunării Generale a Asociaților „Euro-Service” SRL. 

3.2. Reprezentantul desemnat al Asociației AITA va propune și va susține prin votul 

Asociației AITA în calitatea sa de asociat al întreprinderii adoptarea statutului în 

redacție nouă, introducerea Consiliului întreprinderii - ca organ de conducere, stabilirea 

cuantumului remunerării pentru membrii organelor de conducere și control. 

3.3. Reprezentantul desemnat al Asociației AITA la ședința Adunării Generale a Asociaților 

„Euro-Service” SRL va propune și va susține prin votul Asociației AITA, în temeiul 

hotărârii Consiliului AITA, candidați la funcția de Membru al Consiliului „Euro-

Service” SRL, după cum urmează: Președintele Consiliului – Evghenii Smirnov, membrii 

Consiliului – Grigore Bernavschi, Valerii Cresiun. 

3.4. Directoratul AITA va elibera dlui Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, o procură 

din partea Asociației AITA, prin care vor fi acordate drepturile necesare participării și 

exprimării votului la ședințele Adunării Generale a Asociaților „Euro-Service” SRL, 
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pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației 

AITA și a Hotărârilor Consiliului AITA. 

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

 

Chestiunea 4. Cu privire la delegarea împuternicirilor persoanei responsabile pentru executarea 

hotărîrii 1.4 al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a Membrilor Asociați ai 

Asociației AITA din 27.06.2018. 

 

În temeiul pct. 1.4. al hotărârii Adunării Generale Extraordinare prin corespondenţă a 

Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA din 27.06.2018 s-a decis: 

„A împuternici Consiliul AITA, să organizeze prin intermediul 

reprezentantului/reprezentanților săi, convocarea Adunării Generale a asociaților ”Vatra Elita” 

SRL din numele asociatului – Asociația AITA; să propună chestiuni pentru ordinea de zi 

(adoptarea statutului în redacție nouă, introducerea, stabilirea cuantumului remunerării pentru 

membrii organelor de conducere și control), să reprezinte interesele Asociației AITA la ședința 

Adunării Generale asociaților SRL „Vatra Elita”, să propună și să susțină prin votul Asociației 

AITA, în calitatea sa de asociat, candidați în membrii Consiliului și Cenzor al societății. 

 

Întru executarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare prin corespondenţă a Membrilor 

Asociaţi ai Asociaţiei AITA din 27.06.2018, cât și în urma dezbaterilor subiectului dat, 

 

Consiliul Asociaţiei a decis: 

 

4.1 A desemna pe dl Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, drept persoană 

împuternicită din partea Asociatului AITA să solicite convocarea Adunării Generale 

a Asociaților „Vatra Elita” SRL și să reprezinte interesele asociatului - Asociația 

AITA la ședințele Adunării Generale a Asociaților „Vatra Elita” SRL. 

4.2 Reprezentantul desemnat al Asociației AITA va propune și va susține prin votul 

Asociației AITA în calitatea sa de Asociat al întreprinderii adoptarea statutului în 

redacție nouă, introducerea și stabilirea cuantumului remunerării pentru membrii 

organelor de conducere și control. 

4.3 Reprezentantul desemnat al Asociației AITA la ședința Adunării Generale a 

Asociaților „Euro-Service” SRL va propune și va susține prin votul Asociației AITA 

candidați la funcția de Membrii al Consiliului „Vatra Elita” SRL, în temeiul 

hotărârii Consiliului AITA, după cum urmează: Președintele Consiliului – Sergiu 

Racoviță, membrii Consiliului – Victor Suruceanu și Maxim Victor și ca Cenzor al 

societății – Mircea Raiețchi. 

4.4 Directoratul AITA va elibera dlui Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, o 

procură din partea Asociației AITA, prin care vor fi acordate drepturile necesare 

participării și exprimării votului la ședințele Adunării Generale a Asociaților „Vatra 

Elita” SRL, pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Membrilor Asociați 

ai Asociației AITA și a Hotărârilor Consiliului AITA. 

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

  

Chestiunea 5. Cu privire la reorganizarea IÎ „CIPTI”. 

 

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

membrilor Consiliului AITA faptul că de către Directorul IÎ „CIPTI” au fost prezentate mai multe 

variate referitor la reorganizarea instituției. 

 Avînd în vedere faptul că aceste variante trebuie de precăutat, s-a propus ca fiecare membru al 

Consiliului AITA să le studieze cu atenție și la una din următoarele ședințe ale Consiliului AITA să 

vină în susținerea fie a unei din variantele prezentate a reorganizării IÎ „CIPTI” sau cu modificări 

argumentate ale variantei alese, fie cu o variantă nouă.  

 În urma discuţiilor, 



5 
 

Consiliul AITA a decis: 

5.1. A lua act de informare variantele privind reorganizarea IÎ „CIPTI”, prezentate de 

către Directorul instituției, dl Serghei TARAN. 

5.2. A însărcina membrii Consiliului AITA, pentru una din următoarele ședințe ale 

Consiliului AITA, să vină cu argumentări pentru una din variantele propuse 

referitor la reorganizarea IÎ „CIPTI” și/sau cu obiecții la ele sau propuneri proprii. 

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

  

Chestiunea 6. Cu privire la adresarea Administratorului „Euro-Service” SRL. 

 

 În temeiul hotărârii Adunării Generale a asociaţilor întreprinderii „Euro-Service” SRL din 27 

iulie 2017 s-a aprobat în funcţie de cenzor, d-na Curmei Victoria cu salariul anual de 10 mii lei cu 

achitarea semestrială a câte 5 mii lei. 

Dl Florica Andrei a relatat membrilor Consiliului AITA faptul că cu părere de rău, d-na 

Curmei Victoria nu s-a prezentat niciodată la întreprindere şi din informaţia de care dispune, d-na 

Curmei Victoria nu mai activează în cadrul Asociaţiei AITA. Reieşind din informaţia prezentată, 

dumnealui a solicitat ca fondatorii întreprinderii să convoace adunarea generală a asociaţilor şi să 

aleagă un nou cenzor a întreprinderii. 

În urma dezbaterilor a subiectului dat, 

 

Consiliul Asociaţiei a decis: 

 

6.1. A desemna pe dl Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, drept persoană 

împuternicită din partea Asociatului AITA să solicite convocarea Adunării Generale 

a Asociaților „Euro-Service” SRL și să reprezinte interesele asociatului - Asociația 

AITA la ședințele Adunării Generale a Asociaților „Euro-Service” SRL. 

6.2. Reprezentantul desemnat al Asociației AITA la ședința Adunării Generale a 

Asociaților „Euro-Service” SRL va propune și va susține prin votul Asociației AITA 

pe dl Serghei MAGDALIUC în calitate de candidat la funcția de Cenzor al „Euro-

Service” SRL, desemnat de către asociatul – Asociația AITA. 

6.3. Directoratul AITA va elibera dlui Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA o 

procură din partea Asociației AITA, prin care vor fi acordate drepturile necesare 

participării și exprimării votului la ședințele Adunării Generale a Asociaților „Euro-

Service” SRL, pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Membrilor 

Asociați ai Asociației AITA și a Hotărârilor Consiliului AITA. 

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

 

Chestiunea 7. Diverse. 

 

 Cuvântul i-a fost oferit dlui Pavel SPÎNU, care a adus la cunoștința membrilor Consiliului 

AITA faptul că după cum s-au propus candidaturi în întreprinderile unde Asociația AITA deține cotă 

parte în capitalul social, au mai rămas întreprinderi, referitor la care nu s-a primit nici o decizie. 

 Astfel după dezbaterea subiectului respectiv,  

Consiliul Asociaţiei a decis: 

 

7.1. A desemna pe dl Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA, drept persoană 

împuternicită din partea Asociatului AITA să solicite convocarea Adunării Generale 

a Asociaților „Cargo Test” SRL și să reprezinte interesele asociatului - Asociația 

AITA la ședințele Adunării Generale a Asociaților „Cargo Test” SRL. 

7.2. Reprezentantul desemnat al Asociației AITA la ședința Adunării Generale a 

Asociaților „Cargo Test” SRL va propune și va susține prin votul Asociației AITA pe 

dl Evgheni Gubceac în calitate de candidat la funcția de Cenzor al „Cargo Test” 

SRL, desemnat de către asociatul – Asociația AITA. 
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7.3. Directoratul AITA va elibera dlui Sergiu GUȚU, șeful secției juridice AITA o 

procură din partea Asociației AITA, prin care vor fi acordate drepturile necesare 

participării și exprimării votului la ședințele Adunării Generale a Asociaților „Cargo 

Test” SRL, pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Membrilor Asociați 

ai Asociației AITA și a Hotărârilor Consiliului AITA. 

7.4. A recomanda Consiliului SAR „Moldcargo” SA să examineze și să recomande 

conducerii societății, angajarea în calitate de specialist (expert) în asigurări a dlui 

Valeriu Cevdari, precum și a recomanda Consiliului SAR „Moldcargo” SA să 

desemneze o persoană responsabilă, care va convoca din numele societății de 

asigurări - Adunarea Generală a Asociaților „Test Vest Auto” SRL și va propune și 

susține prin votul asociatului „Moldcargo” SA candidați la funcția de Membrii al 

Consiliului „Test Vest Auto” SRL, după cum urmează: Președintele Consiliului – 

Gheorghe Agapi, membrii Consiliului – Ilie Covali și Ivan Boghean și ca Cenzor al 

societății – Victor Tofan și a recomanda de a stabili o remunerare lunară fixă brută 

pentru membrii Consiliului „Test Vest Auto” SRL și Cenzorul „Test Vest Auto” SRL 

în mărime de 4000 (patru mii) lei pentru fiecare. 

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

  

 

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

USATÎI, a anunţat şedinţa închisă. 

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 0 – contra, 0 abținuți  

  

  

 Preşedintele Consiliului AITA            SEMNAT  / USATÎI M./ 

 

 

 Secretarul Consiliului             SEMNAT   / Guțu S./ 

Membrii Consiliului AITA: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

BULAT ANATOLIE           _____________ 

 

CAIREAC PETR               _____________ 

 

CERNAVCA SERGIU         _____________ 

 

CREŢU VASILE                    _____________ 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

GRIBINCEA NICOLAE _______________ 

 

SPÎNU PAVEL                 _______________ 

 

STEREA VALERIU         ______________ 

 

TULBU VALERIU            ______________ 

 


