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I. DISPOZITII GENERALE

'1. Prezentul statut este elaborat in conformitate cu previderile Codului Civil al Republicii Moldova n
1107-XV din 06 iunie 2002, articolul 184 pot. 1), 2); Legii Republicii Moldova nr. 220 di
19.10.2007 ,,Cu privire la inregistrarea de stat a persoanelor juridice ;i a intreprenzdtorilt
individuali", alte acte normative in vigoare.

2. Prezentul Statut, stabileste modul de constituire gi func{ionare al Instituliei Publice ,,lncubatorul de

Afaceri din Cimiglia" in continuare Institutie.
3. Denumirea completd a institutiei este Institujia Publicd "Incubatorul de Afaceri din Cimiqlia".

Denumirea abreviatd: I.P." Incubatorul de Afaceri din Cimiglia"
4. InstituJia este creatA pe termen nedeterminat in scopul organizdrii activitdlii eficiente gi durabile a

Incubatorului de Afaceri din Cimislin.
Institutia are statut de organizatie necomerciald, sub formd de institulie publicd gi este constituita
de cdtre Consiliul Raional Cimiglia in calitate de unic fondator.
Institulia este persoanA juridica, dispune de bilant autonom, conturi bancare, inclusiv valutar,
gtampil[ cu Stema cle Stat qi cu denumirea sa in limba romand.

'?. Institulia are adresajuridicd gi sediul in or, Cimiqlia, stradela Sfinta Maria,/2.

8, Institulia igi desfEgoard activitatea in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrai; $i
administraliei publice locale, agenlii economici, indiferent de tipul de proprietate gi lorma de
organizare, din Republica Moldova qi din strdindtate.

9. Institulia igi desfiqoard activitatea imbinind finanlarea din partea fondatorului,qi din alte surse ce

nu contravin Iegislalici in vigoare.

10. in activitatea sa Institulia se conduce de prezentul Statut 9i de legislalia in vigoiue din Republica
Moldova.

II. SARCINILE PRINCII'ALE ALE INSTITUTIEI
11. Sarcinile principale ale InstituJiei sint:

a) organizarca activitdlii Incubatorului de afaceri Cimiqlia;
b) gestionarea eficientd a resurselor financiare gi bunurilor Incubatorului de afaceri CimiSlia;
!c) generarea noilor intreprinderi mici durabile gi de succes,

d) acordarea suportului IMM - urilor in faza de iniliere gi dezvoltare a afacerii;
e) facilitarea accesul IMM - urilor la informatii fi consultanld antreprenoriald;
f) dezvoltarea abilitdlilor $i culturii anheprenoriale a IMM - urilor;
g) interactiunea cu institujiile similare din alte state, organizaliile comerciale q;i necomerciale

intemationale in domeniul suslinerii gi dezvoltdrii sectorului intreprinderilor mici $i mijlocii,
inclusiv in scopul oblinerii asistenlei tehnice gi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea
sectorului respectiv;

h) asigurarea condiliilor optimale de lucru pentru angaj ati Instituliei gi rezidenfi Instituliei care igi
desftqoard activitaGd in cadrul Incubatorului de afaceri Cimiglia;

i) incherierea contractelor (acordurilor) de muncd cu cetdlenii care ii angajeazd la lucru gi/sau

contracte colective cu sindecatele care reprezint[ interesele colectivului de muncd;
j) remunerarea lucrdtorilor angajaJi, la un nivel care sd nu fie inferior salariulr.ri minim stabilit pe tard;
k) efectuarea asigurdrii sociale gi altor tipuri de asigurdri obligdtorii a lucrdtorilor angajali;
'l) pdstrarea conform termenilor stabilite, documentelor create/ rezultate in procesul activitdlii sale, iar

in caz de ilcetare a activitiilii sd transmitA in arhiva de stat documentele ce 1bc parte din fondul
Arhivistic al Republicii Moldova.
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III, DREPTURILE INSTITUTIEI
12. Pentru realizarea sarcinilor sale, Institutia beneficiazd de urmatoarele drepturi:

ia) sd posede gi sd adminisheze bunruile ce i s-au transmis de cetre fondator, donatori, precum 9i cele
- 

acumulate drept urmare a activitdJii desfagurate in conformitate cu sarcinile 5i functiile sale;

li) sI primeascd asistenlA tehnicd 9i financiard de la fondator, investori' organismele nationale 9i
' 

intemalionale, donato;ii extemi gi intemi gi sd o foloseasci pentru realizarea.sarcinilor sale;

i) s6 desfigoare activitate economicd, sd incheie contracte, sa presteze servicii' s[ dobindeascd 9i sA

instrdineze bunuri;
sd instituie fonduri sPeciale in
ce rezultd din prezentul Statut;

scopul acumuldrii resurselor financiare destinate finanfirii ac]iunilor

'i;, ' 6; sd participe, in calitate de membru cu drepturi

;,,,, regionale qi internalionale specializate in domeniu;

'i: :O'sA stabileascfl, in limitele bugetului anual aprobat

depline, in activitatea asocialiilor 9i uniunilor

cle c[tre Consiliul de administrare al Instituliei

;.',ii, , salariile pentru personalul Institutiei." " :9 s[ solicite gi sA primeasca de ia instituliile publice qi alte institulii interesate documentele qi

. informaliile necesare pentru activitatea sa;

:ihy sA lncheie acorduri de colaborare cu organizatiile similarc din tard $i din stainAtate;

i''i''' sd angajeze lucrdtorii peii ne baza de contract.

IV. PATRIMONIUL INS'TITUTIEI
13, Pentru perioada activitalii, Institulia, este asigurata cu sediu in or. cimiqlia, stradela Sfinta Maria./2.

14. Patrimoniul lnstituliei constd din mijloace financiare 9i bunuri care se formeazi {in urmdtoarele:

a) bunurile gi fondurile alocate de cdtre Fondator;

b) bunurile gi resursele financiare oblinute de la donatori 9i investitori;

ci varsaminiele benevole gi donaliile persoanelor fizice qi juridice, inclusiv ale celor striine;

d) mijloacele obJinute in urma activitAfii economice;

e) alte surse ce nu contravin legislatiei Republicii Moldova.

lS, Miiloacele financiare ale Instituliei alocate de cdtre Fondator se utilizeazd in conformitate cu

devizele de cheltuieli, conform programului de activitate aprobat de Consiliul de administrare.

16. Excedentele financiare gi fondurile speciale neutilizate de cdtre Instiiutiei pe parcursul anului nu

pot fi supuse prelevarii qi se hansferd in contul anului urmdtor, in scopul realizdrii sarcinilor sale.

V, FONDATORUL

17, Fondator al Institu{iei este Consiliul raional Cirniglia.

18. Fondatorul igi exercit6 drepturile de gestionar al institutiei prin intermediul Consiliului dt

administrare qi al administratorului institutiei.

19, Fondatorul are urmitoarele atribulii exclusive:

1. adoptarea deciziei de fbndare, reorganizare sau lichidare a Instituliei;

2. aprobarea Statutul instituliei publice, modificdrile 9i completirile acestuia;

3, desemnareg.nembrilor Consiliului de administrare 9i ii revoc6;

4. aprobarea pldtii $i facilitdlilor pentru inchirierea spaliului inchiriat a Instituiiei";

5. fiansmiterea in baza contractului de comodat a bunurilor propdetate publicd a raionului ir
gestiunea econom rcd a Instituliei ;

controlul activitdtilor curente ale Instituliei prin intermediul Consiliului de administrare

inclusiv prin solicitarea informafiei, acte, explicatii, rapoarte despre activitate, etc.

constituie Consiliul de administrare pe un terrnen de 5 ani, care i$i exercitd atribufiile sale ir

conformitate cu legislalia in vigclare 9i prezentul statut.

6.

7.
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VI. ADMINISTRAREA INSTITUTIEI
20. Administrarea Instituliei este efectuatd de ctrtre Manager, care este numit in functie pe bazd de

concurs, prin hotdrirea Consiliului de administrare.

21. Managerul Instituliei trebuie sE posede crmogtinle gi experienld relevantd s[ dispund de studii 9i

calificare cate sunt specificate de Consiliul de administrare.

22. Managerul are urrnitoarelc atribufii:

,h) reprezenta interesele Instituliei in relaliile cu autorit[lile publice, persoanele fizice 9i juridice

rezidente gi nerezidente qi dupd caz rqirezentaroa intereselor Institutiei in instantele judecdtore$ti;

b) asigurd executarea deciziilor Consiliului de administrare;

c) incheie contracte, acordrui, elibereazd procuri, deschide conturi in institutiile bancare;

al) asigurd elaborarea strategiei gi piogramului de activitate al Instituliei qi devizului anual de vinituri

gi cheltuieli;
propune Consiliului de administrare instituirea fonduri lor speciale ;

numegte gi elibereazddin funclie personalul Instituliei in condiliile legii;

asigurd acordarea suportului rez,iden{ilor Institu}iei in conformitate

semnate intre Institu{ie gi rezidenti;

asigurd monitori zarea respectdrii de cdtre reziden{i a condiliilor gi normelor de aflare in cadrul

Institutiei;

i) stabileqte, in limitele bugetului anual aprobat gi ale schemei de incadrare, salariile pentru

personalul Institu{iei ;

e)

0
s)

h)

cu gontractele bilaterale

,j)
k)
l)

emitere ordine, care sint executorii pentru intreg personalul Instituliei;

prezintd propuneri pentru ordinea de zi a qedintei Consiliului de administrare;

asigurd tinerea"evidenfei contabile gi prezintarea ddrilor de seamd statistice in conformitate cu

legislatia in vigoare;

It) intocmegte ordinea de zi a gediJelor Consiliului de administrare, propusd de preqedintele gi/sau

membrii Consiliului gi pregdtegte toate materialele necesare pentru gedin[6 cit 9i intocmeqte

documentele adbptate de Consiliu. Va ernite dispozilia de convocare a Consiliului in $ed; 
'i la

solicitarea pre$edintelui Consiliului de administrare.

prezint[ anual Consiliului de administrare un raport asupra activitafii, care confine:

expunerea scurtd a rezultatelor activitatii Instituliei in perioada de dare de seam6;

soldul mijloacelor bdnegti la inceputul gi sfirgitul perioadei de dare de seamd;

venitul total al mijloacelor la fiecare sursd de venituri a Instituliei;

cheltuielile pe direcliile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea

muncii, defalcdrilor, impozitelor qi altor sheltuieli administrative;

. in lipsa Manage*fii, funcfiile acestuia sint exercitate de o persoand desemnatd de c6tre acesta.

V[I. CONSILIUL DE ADMINISTRARIi'
Consiliul de.administrare este organul decizional pi de control al Instituliei.

Consiliul de administrare (in continuare Consiliu) exercitd, in baza prezentului Statut, coordonarea

activit6lii Institutiei.

Consiliul are urmltoarele atribufii:
aprobd strategiile gi programul de activitate al Institutiei;
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b) aprobd structura organizatoricd gi schema de incadrare a Instituliei;

c) mgajeazFtin funcfie pe baza de concurs Managerul Instituliei in conformitate cu regulamentul de

desfEgurare a concursului la func1ia de Manager, aprobat de citre Fondator;

rd) aprobi bugetul anual al Instituliei;

ej supravegheazi utilizarea de odtre Institutie a mijloacelor financiare conform destinatiilor $i

devizului de cheltuieli aProbat;

f) aprobd instituirea de fonduri speciale in scopul acumullrii resurselor financiare destinate finan{irii

actirrnilordesus}ineregidezvoltareasectoruluiintreprinderilormici$imiilocii;
g) aprobd conditiile gi normele de aflare a rezidenfilor in cadrul Instituliei;

h) numegte compania de audit pentru efectuarea controlului anual'

i) Solutioneazd alte probleme care nu eir zelr' i legislaliei in

27. Consiliul este compus din minimum : 2\t ih patiablle 'lhlotal: I
n$ :'i'eiird'$htilor: llstin4iei-:qi l reprezentant

d i CI*d SU l i e ii'." care sunt delega{i prin actele de dispozilie ale

acestora.

28. Pe parcursul activitdlii sale,

agenlilor economici incubati,

' Instituliei.
29. Acceptarea noilor membri in compclneuJa

Fondatorului, la propunerea Consiliului.

Consiliului cle administrare se efectueazd prin decizia

in compolenla Consiliului pot fi incluEi rnembri-reprezentanli ai

donatori, persoane fizice li iuridice, care contribuie la dezvoltarea

conduse de pregedintele Consiliului.

clin membrii Consiliului. Managerul

30. Preqedintele Consiliului este Preqedintele raionului din oficiu.

31. $edinfele Consiliului pot fi ordinare sau extraordinare 9i sint

$edinfele sint deliberative dacd la qedinia participd cel putin 3

Instituliei, pregdtegte gi participa la gedinlele Cortsiliului, avincl

32. $edinte orclinare sint gedintele convocate in oonformitate cu

aprobat de acedta.

33. $edinfele ordinare ale Consiliului se convoacd nu mai rar de o datd in trimestru.

34. Ordinea de zi a gedinlelor, la cererea

Instituliei.

preqedintelui Clonsiliului, se intocme;te de cdtre Managerul

35. $edinle extraordinare sint toate gedintele

se convoacd cle preqedintele Consiliului

drept de vot consultativ.

planul de activitate ale Consiliului.

convocate in afara prevederilor plaluriltlr de activitate ;;r

Ia cererea oric[rui din membrii Consiliului sau la cereree

Managerului.

36. Managerul comunica membrilor Consiliului data, ora qi locul desfbqurdrii qedinlei 9i le remitt

materialele necesare cu privire la chestiunile incluse pe ordinea de zi' cu cel tirziu trei zile inainte

de convocarea geclinlei'

37. in lipsa pregedintelui consiliului, funcJiile lui sint exercitate de unul dintre membrii consiliului

desemnat de cdtre Pregedinte.
38, Consiliul adoptd 11ectziicu majoritatea voturilor membrilor Consiliului prezenti la 9edinJ6.

Membrii Consiliului de administrare au dreptul:

la accesul liber la informalia privind activitatea Instituliei;

s[ primeaSca de la Manager materialele infonnative nccesare pentru activitatea Consiliului;

s6 inainteze propuneri privincl activitatea Consiliului, in modul stabilit de tr'lrezentul Statut'

Membrii Consitiului sint obligafi:

9.

1)

E

participe personal la qedintele Consiliului;
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b) sd pdstreze confidenlialitatea informaliilor obJinute in procesul tndeplinirii sarcinilor lor;
c) sd nu aduc6 prejudicii Instituliei prin deciziile pe care le adoptd;
d) sd faciliteze ob{inerea informafiilor necesare realizdrii activitdtilor Instituliei de la institu}iile pe

care le,reprezintd in Consiliul;
e) sd sustind Institulia la crearea de fonduri speciale, implicindu-se in procesul de negocieri cu

reprezentanJii instituliilor sau sectoaxelor pe cdre le reprezintA in Consiliu.
41. Activitatea membrilor Consiliului nu se remunerezvd. Cheltuielile de reprezentare gi alte cheltuieli

ce derivd din activitatea membrilor Consiliului in cadrul Instituliei sint suportate de cdtre acegtia.
42. Toate deciziile Consiliului se fxeazl in procesele-verbale ale gedintelor, care se semneazd de toti

rtembrii participanJi la gedinla Consiliului.
43. Anual, dar nu mai tirziu de data de 31 martie a anului, se efectuazd controlul de audit al Institutiei.

VIII. CONTROLTJL ACTTVITA'IU INSTITUTIEI
44' Controlul corespunderii activitAlii Instituliei cu obiectivele prevazute in prezentul Statut se

exercitd de cAtre Fondator.
45. Pentru realizarea controlului activitdlii Institufiei, Fondatorul este in drept sa ceara toate

documentele necesare, precum gi explicatiile de rigoare de la persoanele imputemicite sd conducd
sau sd reprezinte Institulia precum 9i de la alli angajali ai instituJiei.

46. Privitor la activitatea Instituliei, Fondatorul este in drept sb adopte deciziile iu conformitate cu
legislatia Republicii Moldova.

47. Conholul respectdrii legislaJiei financiare gi fiscale se efectueazl de catre organele abllitate,
companiile de audit gi/sau la solicitarea Fondatorului, Consiliului de administrare sau Manacen ui.

48. Reorganizar.u .uu ti"niall"uY3tffiiltfiy"#i*TfJil,H3" roncratorurui sau in arre
condilii prevdzute de legislatia Republicii Moldova.

Secretarul Consiliului Raional
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