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STATUTUL
Asociaţiei

„CAMERA DE COMERŢ ITALO-MOLDAVĂ”

CHIŞINĂU 2007

Art. 1 DISPOZIŢII GENERALE
1.1.

1.2.

1.3.

Statut Juridic
Asociaţia CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MOLDOVA (în continuare –
Asociaţia) reprezintă o uniune de persoane juridice sau de persoane fizice şi este o
organizaţie necomercială, liberă, independentă, neafiliată politic, constituită prin libera
manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării în comun a scopurilor
prevăzute în prezentul Statut.
Asociaţia este persoană juridică din momentul înregistrării sale de stat, dispune de conturi
bancare, are ştampilă proprie şi dreptul exclusiv de utilizare asupra propriei sale mărci.
Statutul Asociaţiei este întocmit cu respectarea întocmai a normelor legislaţiei în vigoare a
Republicii Moldova. Pentru tot ceea ce nu este specificat în mod expres în prezentul Statut,
Asociaţia face referinţă la Legea italiană nr. 518 din 1 iulie 1970, în măsura în care aceasta
nu contravine legislaţiei locale.
Denumirea
Denumirea completă a Asociaţiei este CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN
MOLDOVA. Denumirea abreviată a Asociaţiei este CCIMD.
Fondatori
Asociaţia este fondată de:
„CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA”, numărul şi
data înregistrării: 1002600036967 din 29.12.2004, cod fiscal 1002600036967, sediul MD2012, bulevardul Ştefan cel Mare, 151, CHIŞINĂU, Republica Moldova, reprezentată de Dl.
Vladimir DIDILICĂ;
B.C. “EXIMBANK” S.A. GRUPPO VENETO BANCA, numărul şi data înregistrării:
1002600010273 din 29.08.2006, cod fiscal 1002600010273, sediul MD-2001, bulevardul
Ştefan cel Mare, 6, CHIŞINĂU, Republica Moldova, reprezentată de Dl. Nicola
DAMIANI;
I.C.S. “INDUSTRIAL MANUFACTURING GROUP” S.R.L., numărul şi data
înregistrării: 1005600033554 din 12.07.2005, cod fiscal 1005600033554, sediul MD-2004,
strada Bucuriei, 1, CHIŞINĂU, Republica Moldova, reprezentată de Dl. Sig. Roberto
PACE;
I.C.S. “DIMAX-IMPEX” S.R.L., numărul şi data înregistrării: 1003600119313 din
04.02.2005, cod fiscal 1003600119313, sediul MD-2068, strada Kiev, 6/1, CHIŞINĂU,
Republica Moldova, reprezentată de Dl. Massimo RADAELLI;
I.C.S. “COSSTRONI” S.R.L., numărul şi data înregistrării:1002600044160 din
13.01.2005, cod fiscal 1002600044160, sediul strada Eminescu, 24, CĂLARĂŞI, Republica
Moldova, reprezentată de Dl. Gaetano NIGITO;
I.C.S. “VINO & SENSI INTERNATIONAL” S.R.L., numărul şi data înregistrării:
1006600041684 din 11.09.2006, cod fiscal1006600041684, sediul strada Sfatul Ţării, 17/32,
CHIŞINĂU, Republica Moldova, reprezentată de D-na Natalia VIERU;
“CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PESARO-URBINO”, C.so XI settembre, 116, 61100 PESARO, Italia, P.IVA (cod
TVA) 00135390417, reprezentată de Dl. Luigino GAMBINI;
“API - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA
PROVINCIA DI PESARO-URBINO”, Via degli Abeti, 152, 61100 PESARO, Italia,
P.IVA (cod TVA) 80031960414, statut înregistrat la 11.01.07 cu nr.117 seria 3,
reprezentată de Dl. UGOLINI;
“CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
RIETI”, Via dell'elettronica, SNC, 02100 RIETI, Italia, Cod Fiscal: 80001270570, P.IVA
(cod TVA) 00559490578, reprezentată de Dl. Andrea FERRONI;

“VENETO FINANZA” S.R.L., număr de registru al întreprinderilor din oraşul Belluno:
146/2001, cod fiscal: 00936540251, Via 30 aprile, 32100 BELLUNO, Italia, reprezentată de
Dl. Gianpietro ZANNONI.
1.4. Sediul
Sediul Asociaţiei se află în str. Bucureşti, 36/2. Asociaţia poate avea şi alte adrese pentru
corespondenţă.
1.5. Durata activităţii
Durata activităţii Asociaţiei este nelimitată.
Art. 2 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
2.1. Asociaţia se constituie în scopul coordonării activităţii membrilor săi, reprezentării şi apărării
intereselor comune în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezentul Statut.
Asociaţia îşi propune, de asemenea, să stimuleze dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat şi
să asigure asistenţă întreprinderilor din diferite ţări, în special, din Republica Moldova şi din Italia,
în vederea realizării proiectelor şi iniţiativelor comune.
2.2. Pentru a atinge aceste scopuri, Asociaţia îşi propune:
 stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu organizaţiile, instituţiile,
întreprinderile din domeniul economic-financiar din cele două ţări;
 stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu sistemul instituţional italian (reţeaua
camerală, asociaţiile de categorie, Consorţiile Export), cu alţi subiecţi interesaţi, atât publici,
cât şi privaţi;
 realizarea campaniilor de informare prin intermediul revistelor, buletinelor economice,
rapoartelor, cataloagelor, repertoriilor, bazelor de date specializate, conferinţelor şi
seminarelor, altor mijloace de informare în masă, etc.;
 oferirea asistenţei informaţionale şi lingvistice întreprinderilor din diferite ţări cu privire la
activitatea comercială şi economică a Republicii Moldova şi a Republicii Italiene;
 difuzarea informaţiei economice utile, cu scopul de a înlesni colaborarea dintre întreprinderi şi
dezvoltarea oportunităţilor de afaceri;
 oferirea asistenţei şi consultanţei persoanelor interesate, în vederea susţinerii dezvoltării
activităţilor economice şi comerciale;
 realizarea sesiunilor de formare şi stagiere pentru difuzarea culturii economice şi, în caz de
necesitate, organizarea cursurilor de limbă itaiană;
 dezvoltarea cooperării internaţionale dintre întreprinderi în vederea atragerii investitorilor
străini în cele două ţări;
 participarea la realizarea proiectelor europene;
 oferirea asistenţei specifice misiunilor economice;
 desfăşurarea altor acţiuni utile pentru atingerea propriilor finalităţi;
 participarea la evenimente, misiuni comerciale, expoziţii, târguri şi manifestaţii economice din
orice ţară a lumii în interesele întreprinderilor italiene sau moldave;
 participarea la toate iniţiativele, întâlnirile şi adunările din circuitul cameral italian şi străin.
Asociaţia nu are scop lucrativ (obţinerea profitului).
Art. 3 ASOCIAŢII
3.1. Pot fi Asociaţi ai Asociaţiei persoanele fizice, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile,
instituţiile moldave şi italiene care activează în aceste două ţări sau, cel puţin, în una dintre acestea.

Pot, de asemenea, fi Asociaţi toţi subiecţii de altă naţionalitate care acceptă prevederile prezentului
Statut.
3.2. Cererea de înregistrare în calitate de Asociat trebuie prezentată la sediul Asociaţiei. Formularul
de aderare la Asociaţie trebuie expediat sau înmânat în formă scrisă, completat corespunzător, la
toate punctele, la adresele Asociaţiei.
3.3. Asociaţii Asociaţiei au dreptul:
a) de a alege şi de a fi aleşi în Organele Asociaţiei;
b) de a participa la activitatea Asociaţiei;
c) de a cere şi de a primi de la Organele Asociaţiei informaţii cu privire la activitatea Asociaţiei,
proiectele şi programele de lucru. Asociaţii au dreptul de a-şi exprima propria lor părere cu privire
la problemele legate de activitatea Asociaţiei;
d) de a formula propuneri pentru îndeplinirea activităţii Asociaţiei, propuneri ce ţin de ordinea de zi
a Adunării Generale (aceste propuneri trebuiesc predate la sediul Asociaţiei);
e) de a se adresa Organelor Asociaţiei cu privire la orice întrebare ce ţine de competenţa acestora;
f) de a beneficia de serviciile oferite de Asociaţie.
3.4. Asociaţii sunt obligaţi:
a) să participe activ la activitatea Asociaţiei şi să contribuie la atingerea obiectivelor sale;
b) să îndeplinească în termen şi conştiincios cerinţele Organelor Asociaţiei, să participe personal la
desfăşurarea activităţilor Asociaţiei;
c) să nu discrediteze şi să nu lezeze imaginea Asociaţiei prin orice acţiuni sau afirmaţii;
d) să respecte prevederile prezentului Statut;
e) să repare daunele cauzate Asociaţiei prin acţiuni considerate nepotrivite.
Art. 4 COTIZAŢIILE SOCIALE
Valoarea cotizaţiilor este stabilită anual de către Consiliul de Conducere.
Persoanele care vor să devină Asociaţi trebuie să achite cotizaţia anuală prevăzută în momentul
depunerii cererii de aderare la Asociaţie.
În cazul Asociaţilor deja existenţi cotizaţia anuală prevăzută trebuie achitată în termen de un an din
data ultimei plăţi efectuate de Asociat. În cazul în care cotizaţiile nu sunt achitate în termenele
indicate mai sus, Asociatul îşi pierde automat calitatea sa de Asociat. Prin urmare, Asociatul nu va
mai beneficia de drepturile rezervate Asociaţilor, fără a mai fi notificat suplimentar despre aceasta
de către Asociaţie.
Cotizaţiile achitate de Asociaţi devin proprietatea Asociaţiei. Sumele achitate cu titlu de cotizaţie nu
se restituie în următoarele cazuri:
 întreruperea activităţii Asociaţiei;
 pierderea calităţii de Asociat;
 retragerea dreptului de Asociat şi excludere.
Anul de gestiune începe să curgă din 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
Art. 5 RETRAGEREA ŞI EXCLUDEREA DIN CALITATEA DE ASOCIAT
Membrii Asociaţiei au dreptul să solicite în orice moment retragerea calităţii lor de Asociat. În acest
caz Asociatul care solicită retragerea va trebui să prezinte o comunicare de dezicere în formă scrisă
la Asociaţie.
În cazul în care Asociatul nu va respecta prevederile prevăzute în punctul 3.4. al prezentului Statut,
acesta va fi exclus automat din Asociaţie. Decizia de excludere a Asociatului se adoptă de către
Consiliul de Conducere, cu informarea ulterioară în formă scrisă a Asociatului exclus. Decizia de
excludere poate fi contestată de către Asociatul exclus în formă scrisă în decurs de 15 zile de la
recepţionarea notificării cu privire la excludere.

În cazul în care Asociatul nu achită cotizaţia socială anuală în termenul indicat în Art. 4 precedent,
acesta îşi pierde calitatea sa de Asociat şi orice drept care rezultă din aceasta până la momentul
achitării oficiale a cotizaţiei anuale prevăzute.
Art. 6 ORGANELE ASOCIAŢIEI
Organele administrative ale Asociaţiei sunt:
1. Adunarea Generală
2. Consiliul de Conducere
3. Preşedintele
4. Censorul
5. Secretarul General.
Membrii Consiliului de Conducere, Preşedintele şi Vicepreşedinţii sunt aleşi pentru o perioadă de 4
ani. La finele mandatului aceştia pot fi realeşi pentru cel mult cinci mandate consecutive.
Funcţia de Secretar General este, de obicei, pe termen nelimitat şi este reglementată de un contract
de colaborare încheiat în conformitate cu normele fiscale în vigoare ale Republicii Moldova.
Mandatul de Censor este anual. Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Republica
Moldova participă cu drept de vot la ședințele Adunării Generale și ale Consiliului de Conducere,
iar reprezentanții misiunii diplomatice italiene (Şeful Reprezentanţei diplomatice Italiene, Ataşatul
Comercial, Consulul) şi reprezentantul Oficiului ICE (Institutul Naţional pentru Comerţ Exterior),
în cazul în care este prezent, sunt invitați să participe la şedinţele Adunării Generale şi Consiliului
de Conducere.
Art . 7 ADUNAREA GENERALĂ
Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă cel puţin o dată pe an de regulă până în luna martie.
Poate fi convocată cu orice altă ocazie, dacă acest fapt se consideră necesar. Adunarea Generală
este convocată de către Preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către Vicepreşedinte.
Preşedintele are dreptul de a o convoca de fiecare dată când consideră că acest lucru este necesar.
Preşedintele trebuie să o convoace timp de 15 zile din data deciziei Consiliului de Conducere sau
din data indicată în cererea motivată a cel puţin o treime dintre Asociaţi.
Adunarea Generală:
• discută şi aprobă rapoartele anuale ale Consiliului de Conducere;
• discută şi aprobă bilanţul final anual;
• discută şi aprobă bilanţul preventiv;
• alege din rândurile componenţilor săi membrii Consiliului de Conducere, stabilind numărul
maxim al consilierilor de 11 persoane;
• discută şi deliberează asupra propunerilor Consiliului de Conducere şi ale Asociaţilor;
• discută şi deliberează asupra completărilor sau modificărilor Statutului;
• discută şi deliberează asupra cumpărării sau transmiterii bunurilor imobile şi cotelor de participare
în Asociaţie;
• decide desfiinţarea Asociaţiei.
Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei, iar Secretarul General este secretarul
Adunării.
Adunarea este întotdeauna valabilă:
a) dacă avizul de convocare a fost expediat Asociaţilor cu cel puţin 10 zile înainte de Adunare şi în
el este indicat locul, ziua, ora şi ordinea de zi;
b) dacă la aceasta sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu dintre Asociaţi. În cazul în care se
constată că această condiţie nu este respectată, Adunarea Generală se reuneşte peste treizeci de

minute în cea de-a doua convocare (convocare repetată) şi este considerată valabilă în prezenţa a cel
puţin 1/5 dintre Asociaţi.
Deliberările Adunării Generale se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor celor prezenţi.
În ceea ce privesc propunerile de modificare a Statutului, deliberările sunt valabile dacă sunt
aprobate de majoritatea absolută a Asociaţilor.
Fiecare Asociat poate fi reprezentat în cadrul Adunării de către un alt membru în baza unei procuri
scrise care trebuie să fie expediată Asociaţiei cu cel puţin o zi înainte. Totuşi, un Asociat nu poate fi
reprezentantul a mai mult de trei Asociaţi.
Deliberările Adunării Generale vor trebui fixate într-un proces verbal semnat de către Preşedinte şi
Secretarul General al Asociaţiei.
Art. 8 CONSILIUL DE CONDUCERE
Adunarea Generală alege în Consiliul de Conducere reprezentanţii indicaţi de către Asociaţi în
formularele corespunzătoare de aderare actualizate. Pot fi aleşi reprezentanţii indicaţi de către
Asociaţi care posedă calitatea de Asociat la data Adunării Generale. Reprezentanţii indicaţi de către
Asociaţii aleşi în Organele Asociaţiei nu pot fi modificaţi sau înlocuiţi de către Asociat pe parcursul
mandatului primit pentru niciun motiv.
În cazul în care pe parcursul mandatului Asociatul îşi pierde din orice motiv calitatea sa de Asociat,
în virtutea celor definite în Art. 5, reprezentanţii Asociatului aleşi în Organele Asociaţiei nu decad
automat din funcţia deţinută în cadrul Asociaţiei. Reprezentanţii Asociatului aleşi în Organele
Asociaţiei vor avea dreptul să-şi continue mandatul, aderând la Asociaţie, în forma prevăzută de
prezentul Statut, asociindu-se în calitate de persoane fizice sau de reprezentanţi ai altor persoane
juridice. În cazul în care reprezentanţii aleşi în Organele Asociaţiei decid, din propria iniţiativă şi la
libera lor alegere, să nu-şi exercite dreptul prevăzut în punctul precedent, locul acestora în Consiliul
de Conducere va rămâne vacant până la o nouă numire care va trebui efectuată cu respectarea şi în
conformitate cu punctele precedente sau succesive ale prezentului Statut.
Consiliul de Conducere alege la prima reuniune din componenţa sa Preşedintele şi unul sau mai
mulţi Vicepreşedinţi. Preşedintele reprezintă Asociaţia şi poate delega, în caz de absenţă,
reprezentarea Asociaţiei unui Vicepreşedinte. Consiliul de Conducere are toate împuternicirile care
nu aparţin în mod specific Adunării Generale, se ocupă de administrarea Asociaţiei, de gestionarea
şi controlul tuturor activităţilor inerente funcţionării acesteia. Numeşte Secretarul General.
Redactează bilanţul preventiv şi prezintă bilanţul final Adunării Generale.
În cazul în care se constată prezenţa locurilor vacante în Consiliu, acesta va propune Adunării
Generale candidatura reprezentanţilor Asociaţilor pentru ocuparea locurilor vacante. Consiliul de
Conducere decide indiscutabil acceptarea cererilor de aderare la Asociaţie, excluderea sau
readmiterea Asociaţilor. Această prerogativă poate fi delegată direct Preşedintelui.
Consilierii nu pot delega terţilor şi nici altor membri ai Consiliului de Conducere exercitarea
funcţiilor lor, inclusiv prezenţa în Consiliul de Conducere. Prezenţa în video conferinţă se
consideră pe deplin valabilă. Consiliul de Conducere are dreptul de a numi şi institui reprezentanţe
şi delegaţi camerali atât în Italia, cât şi în Republica Moldova.
Art. 9 DELIBERĂRILE CONSILIULUI DE CONDUCERE
Consiliul de Conducere deliberează subiectele puse pe ordinea de zi. Deliberările Consiliului de
Conducere sunt întotdeauna valabile dacă:
a) avizul de convocare a fost expediat consilierilor în formă scrisă la adresa indicată de aceştia cu
cel puţin 10 zile înainte şi indică ziua, ora, locul şi ordinea de zi;
b) este prezentă majoritatea membrilor Consiliului de Conducere.

Deliberările se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Consilierul care nu asistă, fără vreun
motiv justicat, la trei şedinţe consecutive ale Consiliului de Conducere, va putea fi declarat decăzut
din Consiliul de Conducere şi înlocuit conform procedurii stabilite în articolul precedent.
Deliberările Consiliului de Conducere vor trebui înregistrate într-un proces verbal ratificat la
începutul fiecărei şedinţe de către membrii Consiliului de Conducere şi păstrat la sediul Asociaţiei.
Consiliul de Conducere va expedia, în termenul şi forma prevăzută, Ministerului pentru Dezvoltare
Economică prin intermediul Reprezentanţei diplomatice italiene competente şi direct Asociaţiei
Camerelor de Comerţ Italiene în străinătate (ASSOCAMERESTERO):
a) copia bilanţului preventiv şi final însoţită de raportul Censorului;
b) lista actualizată a Asociaţilor;
c) raportul cu privire la activitatea desfăşurată pe parcursul anului precedent şi rezultatele obţinute;
d) raportul cu privire la noile activităţi programate;
e) lista membrilor care fac parte din Organele Administrative ale Asociaţiei.
Art. 10 PREŞEDINTELE
Preşedintele se alege din rândurile consilierilor în funcţie. Preşedintele este Reprezentantul Legal al
Asociaţiei, prezidează şi moderează discuţiile atât în cadrul Adunării Generale, cât şi în Consiliul de
Conducere. La cererea motivată şi scrisă a cel puţin trei Consilieri, Preşedintele trebuie să convoace
Consiliul de Conducere în decurs de 15 zile. Preşedintele reprezintă Asociaţia, are dreptul la
semnătură în numele şi pe contul Asociaţiei. Actele cu caracter administrativ pot fi semnate în locul
Preşedintelui de Secretarul General.
Art. 11 VICEPREŞEDINŢII
În caz de absenţă sau impedimente ale Preşedintelui, toate atribuţiiile sale le îndeplineşte
Vicepreşedintele. În cazul în care există mai mulţi Vicepreşedinţi, toate atribuţiile Preşedintelui le
îndeplineşte cel mai în vârstă Vicepreşedinte. În caz de absenţă sau impedimente ale Preşedintelui şi
ale Vicepreşedinţilor, aceste funcţii şi le asumă cel mai în vârstă membru al Consiliului de
Conducere.
Art. 12 CENSORUL
Censorul are funcţia de a examina registrele contabile şi fiscale şi de a controla bunul mers al
gestiunii Camerei. El este numit de Adunarea Generală şi nu poate fi Asociat. Trebuie să informeze
Adunarea Generală, printr-un raport scris, despre rezultatele controlului efectuat.
Funcţiile Censorului pot fi îndeplinite de o organizaţie externă de Audit independentă desemnată în
fiecare an de către Consiliul de Conducere.
Art. 13 SECRETARUL GENERAL
Secretarului General i se încredinţează dirijarea activităţilor Asociaţiei. Secretarul General participă
la toate şedinţele Organelor Asociaţiei. Secretarul General este şeful personalului Asociaţiei şi
activează îndeplinind indicaţiile şi respectând deciziile deliberate de Preşedinte şi de Consiliul de
Conducere. Conform responsabilităţilor sale, are posibilitatea de a semna actele administrative ale
Asociaţiei. Secretarul General nu se poate ocupa de alte activităţi. Salariul său este fixat de către
Consiliul de Conducere.
Pentru fiecare Secretar General nou numit se respectă pe deplin prevederile prevăzute de art. 5 al
Legii 518/70 a Republicii Italiene.

Art.14 DISPOZIŢII DIVERSE
Asociaţia trebuie să întocmească un Regulament Intern Specific pentru a defini şi reglementa mai
bine toate articolele prezentului Statut. Regulamentul Intern se aprobă de Adunarea Generală cu
majoritatea absolută a Asociaţilor şi rămâne în vigoare pe termen nelimitat. Eventualele modificări
ulterioare ale Regulamentului Intern vor putea fi efectuate în baza unei noi deliberări aprobate de
Adunarea Generală. Eventualele modificări sau completări care urmează a fi efectuate în Statut vor
trebui să fie examinate de Adunarea Generală, nu înainte, însă, de a fi comunicate detaliat
Asociaţilor. Toate modificările şi completările în Statut aprobate de Adunarea Generală vor trebui
expediate la
Ministerul Dezvoltării Economice pentru aprobare, prin intermediul
ASSOCAMERESTERO.
Durata Asociaţiei este nelimitată. Adunarea Generală va putea decide desfiinţarea Camerei în cazul
în care această propunere a fost pusă legal pe ordinea de zi şi decizia a fost luată cu votul majorităţii
de 2/3 dintre Asociaţii care au drept de vot. În caz de lichidare, întreg patrimoniul Asociaţiei nu va
fi disponibil Asociaţilor, ci va fi destinat altor asociaţii similare non-profit.
Pentru tot ceea ce nu este prevăzut în mod explicit în prezentul Statut, Asociaţia se obligă să
respecte legislaţia Republicii Moldova, să desfăşoarele activităţile permise de legislaţia în vigoare şi
să nu încalce sau să pună în pericol ordinea publică, principiile morale şi securitatea Republicii
Moldova.
Prin derogare de la Art.7 modificările prezentului Statut cu privire la schimbarea adresei Sediului
Juridic al Asociaţiei şi al Reprezentantului Legal al acesteia (Preşedintelui) vor putea fi efectuate în
baza deliberării Consiliului de Conducere.

