CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ BRĂILA
ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA
CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE BRĂILA

APROBAT,
Președinte C.C.I.A. Brăila

ADEZIUNE / CERERE DE ADEZIUNE
________________________________, solicităm Colegiului de Conducere al Camerei de
Comerţ, Industrie și Agricultură (C.C.I.A.) Brăila, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. 15
din statutul C.C.I.A. Brăila, acordarea calității de:
 membru individual,
 membru colectiv,
 membru onorific,
conform articol 8 din Statut CCIA Brăila, asumându-ne drepturile şi obligaţiile ce ne revin în
aceste condiţii.
Am luat la cunoștință faptul că, potrivit statutului C.C.I.A. Brăila, art. 13, “nu pot fi membri ai
Camerei: interzișii, cei puși sub control judiciar și cei care au fost condamnați printr-o hotărâre
definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de
corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată,
sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.”
Am luat la cunoștință și suntem de acord să respectăm prevederile Statutului Camerei de
Comerţ, Industrie și Agricultură Brăila. Anexăm la prezenta certificatul de înmatriculare sau
similar.
Confirm că datele din anexa 1 (parte integrantă a prezentei adeziuni) sunt corecte.
Sunt de acord cu plata cotizației conform art. 11 lit. c, respectiv:
 anual
 semestrial
Dată completare cerere,

Semnătură reprezentant legal,

________________________

________________________

În temeiul art. 26 alin. 1 și art. 27 alin. 11 din statutul C.C.I.A. Brăila se acorda calitatea de
membru al C.C.I.A. Brăila prin hotărârea Colegiului de Conducere din data de _____________ .*
*Se completează de personalul C.C.I.A Brăila.
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Anexa nr. 1 la Adeziunea de membru a C.C.I.A Brăila
Se completează de personalul C.C.I.A Brăila

Fișă membru
(datele preluate din http://www.mfinante.gov.ro)
Denumire:
Adresa:
Județul:
CUI:
Numar de înmatriculare la Registrul Comerțului:
J……… / …………../……………
Act autorizare:
Codul poștal:
Telefon:
Fax:
Stare societate:
Data înregistrării ultimei declarații:
Data ultimei prelucrări:
Accize (data luării în evidență):
Taxa pe valoarea adaugată (data luării în evidență):
Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE – anul _______
Cifra de afaceri netă
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
Profitul sau pierderea brut(ă)
- Profit
- Pierdere
Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar
- Profit
- Pierdere
Indicatori din DATE INFORMATIVE – anul _______
Numar mediu de salariati
Tipul de activitate, conform clasificării CAEN

Taxa de înscriere: _____ lei
Cotizaţie anuală: ______________ lei (se actualizează anual, conform statut C.C.I.A. Brăila1)
Suma achitată: taxă înscriere __________________ cotizaţie ____________ lei
Chitanţa nr. __________/_____________

1

Nivelul cotizației se stabilește în raport cu cifra de afaceri a anului precedent, cu încadrarea într-unul
din cele 5 paliere din Anexa nr.3

Anexa nr. 2 la Adeziunea de membru a C.C.I.A Brăila

Prezentare firmă/entitate
(se completează de către solicitant/membru la depunerea adeziunii sau când apar modificări)
FORMULAR DISPONIBIL PE SITE-UL CCIA BRĂILA LA ADRESA
http://www.cciabr.ro/pages/despre-ccia-braila/membrii-ccia-braila.php
Denumirea legală
Denumire comercială / marcă
Nr. înmatriculare
Cod fiscal - RO
Adresă sediu social
Adresă sediu fiscal (dacă diferă)
Localitatea ____________________________ Localitatea ____________________________
Județ
___________
Str. Județ ___________ Str. __________________
__________________
Nr. ____ Bl. ____ Sc. ____ Ap. ____ C.P. ____ Nr. ____ Bl. ____ Sc. ____ Ap. ____ C.P. ____
Tel. _________________ Fax _____________ Tel. _________________ Fax _____________
E-mail
E-mail ________________________________
________________________________
Cont bancar ___________________________ Banca ________________________________
Identificatori on-line (web, Facebook etc.) ___________________________________________
Reprezentant legal
Dna/Dl ______________________________
Funcția _______________________________
Tel. __________________________________ E-mail ________________________________
Persoana de contact pentru relația cu C.C.I.A Brăila
Dna/Dl ______________________________
Funcția _______________________________
Tel. __________________________________ E-mail ________________________________
Obiect principal de activitate – cod CAEN
_______________________________________
Obiecte secundare active/relevante – cod
1. _____________________________________
CAEN
2. _____________________________________
…
Cifra de afaceri ultimul an fiscal
Listă de produse și/sau servicii
Comercializate
Produse

Fabricate

1.
2.

En-gros

En-datail













Import
(țara de
origine)
 ______

Import
(țara de
origine)
 _____
 _____
Import
(țara de
origine)
 _____
 _____

B2B

B2C

1.





 ______
Import
(țara de
origine)
 ______

2.





 ______

Servicii

Prestate către

Produse / servicii ale CCIR Brăila de care sunteți interesați
 Punere în contact cu parteneri  din România
 din străinătate
 Participare la târguri și expoziții  în România
 în străinătate
 Participare misiuni economice  în România
 în străinătate
 investiții
 fiscalitate
 acces la surse de finanțare
 proprietate intelectuală
 Consultanță primară pe
 protecția mediului
 managementul calității
probleme de
 comerț exterior
 altele (specificați) _____________________________
Participare cursuri în domeniul:
Participare seminarii în domeniul:
În conformitate cu prevederile noului regulament GDPR a Uniunii Europene, pe toată perioada
în care entitatea juridică pe care o reprezint este membru al CCIA Brăila sunt de acord ca
datele: numele companiei, domeniul și obiectul de activitate, telefon, fax, e-mail, persoana de
contact să fie utilizate în scopuri asociative prin care se întelege: comunicarea de
newsletter/informări etc., invitații la evenimente, trimiterea de facturi referitoare la stagiul de
cotizare, alte comunicări de marketing.
Dată completare,

Semnătură reprezentant legal,

________________________

________________________

Anexa nr. 3 la Adeziunea de membru a C.C.I.A Brăila

NIVELUL COTIZAŢIEI DE MEMBRU AL CCIA BRĂILA
Cotizaţia anuală a membrilor Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Brăila se stabileşte și
actualizează conform art. 21, aliniat 12 din statutul CCIA Brăila, în raport cu cifra de afaceri a
anului precedent, cu încadrarea într-unul din cele 5 paliere.
Fiecărui nivel de cotizaţie îi corespunde un pachet de servicii şi reduceri/ gratuităţi, conform
anexei 4.
Taxa de înscriere: 100 lei
Palierul cifrei de afaceri
Până la 500.000 lei

350 lei

De la 500.001 lei la 750.000 lei

500 lei

De la 750.001 lei la 1.000.000 lei

700 lei

Peste 1.000.000 lei

2

Cuantumul minim al cotizaţiei 2

1.000 lei

Se poate stabili și o cotizație variabilă, pentru pachete de servicii negociate de conducerea CCIA Brăila și
reprezentantul legal al societății.

Anexa nr. 4 la Adeziunea de membru a C.C.I.A Brăila

PACHETE DE SERVICII PE NIVELE DE COTIZAŢII
Pachet de bază:
• reprezentarea intereselor firmei membre în raport cu autoritățile locale și naţionale și cu
organizaţii similare din străinătate;
• transmiterea de informaţii privind: cereri și oferte de produse și servicii; parteneriate,
întâlniri de afaceri locale și naţionale; târguri și expoziţii naţionale și internaţionale; modificări
legislative; întâlniri cu administraţia publica locala și centrala; programe de finanţare; programe
de formare profesională etc.;
• informare privind oportunitățile de afaceri la nivel local;
• informare permanentă cu privire la activitățile din sistemul cameral;
• includerea firmei pe listele cerute de potenţiali investitori interni și externi;
• acordarea unui punctaj suplimentar de 10% în calculul clasamentului realizat cu ocazia
Topului firmelor brailene (organizat în baza criteriilor naționale unice stabilite de Camerei de
Comerț și Industrie a României) și reducere la taxa de participare la eveniment;
• participarea la cursuri, seminarii, întâlniri de afaceri, alte evenimente - reduceri ale
tarifelor, conform ghidului serviciilor;
• promovarea gratuită a firmei pe site-ul CCIA Brăila;
• eliberarea de adeverinţe pentru participarea la târguri şi expoziţii naţionale, în vederea
obţinerii de reduceri la taxele de participare;
• oportunitatea inițierii de parteneriate cu CCIA Brăila în cadrul proiectelor finanțate din
fonduri europene;
• oportunitatea de a fi recomandat ca partener în proiecte cu finanțare europeană inițiate
de colaboratori ai CCIA Brăila.
Cotizaţie anuală: 350 lei
Pachet de bază +
• acordarea unei reduceri de 5% la tariful/mp amenajat în cadrul unui târg organizat de
CCIA Brăila.
Reducerile se acordă membrilor cu cotizaţia achitată la zi, fără a depăşi, cumulat, într-un an
60% din nivelul cotizaţiei.
Cotizaţie anuală: 500 lei
Pachet de bază +
• oportunitatea iniţierii de parteneriate cu CCIA Brăila în cadrul proiectelor finanţate din
fonduri europene;
• oportunitatea de a fi recomandat ca partener în proiecte cu finanţare europeană iniţiate
de colaboratori ai CCIA Brăila;
• acordarea unei reduceri de 5% la tariful/mp amenajat în cadrul unui târg organizat de
CCIA Brăila;
Reducerile se acordă membrilor cu cotizaţia achitată la zi, fără a depăşi, cumulat, într-un an
65% din nivelul cotizaţiei.

Cotizaţie anuală: 700 lei
Pachet de bază +
• oportunitatea iniţierii de parteneriate cu CCIA Brăila în cadrul proiectelor finanţate din
fonduri europene;
• oportunitatea de a fi recomandat ca partener în proiecte cu finanţare europeană iniţiate
de colaboratori ai CCIA Brăila;
• eliberarea certificate de origine - reducere conform Ghidului Serviciilor;
• eliberarea avizului de forţă majoră - reducere conform Ghidului Serviciilor;
• acordarea unei reduceri de 10% la tariful/mp amenajat în cadrul unui târg organizat de
CCIA Brăila;
• posibilitatea participării unei persoane la o misiune economică organizată de CCIA Brăila
fără plata comisionului CCIA Brăila;
• acordarea unei reduceri de 5% (până la concurenţa a jumătate din cotizaţia anuală plătită)
pentru taxa administrativă la dosarele soluţionate prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă
CCIA Brăila, iar în cazul în care taxa arbitrală depăşeşte 30.000 lei, taxa administrativă se va
diminua cu 80% din valoarea cotizaţiei achitate;
• mediatizarea firmei, la cererea acesteia, la evenimentele organizate de CCIA Brăila (de la
caz la caz, atunci când nu există un conflict de interese cu organizatorii evenimentului
respectiv);
Reducerile se acordă membrilor cu cotizaţia achitata la zi, fără a depăşi cumulat, într-un an
70% din nivelul cotizaţiei.
Cotizaţie anuală: 1.000 lei
Pachet de baza +
• eliberarea certificate de origine - reducere conform Ghidului Serviciilor;
• eliberarea avizului de forţă majoră - reducere conform Ghidului Serviciilor;
• acordarea unei reduceri de 10% la tariful amenajat în cadrul unui târg organizat de CCIA
Brăila;
• posibilitatea participării unei persoane la o misiune economică organizată de CCIA Brăila,
fără plata comisionului Camerei;
• acordarea unei reduceri de 5% pentru taxa administrativă la dosarele soluționate prin
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă CCIA Brăila, iar în cazul în care taxa arbitrală depășește
20.000 lei, taxa administrativă se va diminua cu 60% din valoarea cotizației achitate;
• mediatizarea firmei, la cererea acesteia, la evenimentele organizate de CCIA Brăila (de la
caz la caz, atuncă când nu există un conflict de interese cu organizatorii evenimentului
respectiv);
Reducerea se acordă membrilor cu cotizația achitată la zi, fără a depăși, cumulat, într-un an
70% din nivelul cotizației.

