CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE
ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ROMANIA – MOLDOVA
CALEA VĂCĂREŞTI 308, Bloc 1E, Sector 4 , BUCUREŞTI 040064 - ROMÂNIA

e-mail : ccirm@ymail.com ; e-mail: ccirmd@gmail.com
TELEFON: + 4. 0722.599.420; FAX: + 4. 031.401.9710.

www.ccirm.eu

FORMULAR DE ADEZIUNE
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA "UNIREA"
1. Denumirea solicitantului / companiei:
..........................................................................................................................
2. Reprezentat(ă) personal / reprezentant:
........................................................................…………………………….…......
3. Act identitate / C.U.I. sau Nr. înmatriculare :
..............................………….........................………………………………….....
4. Data naşterii / anul înfiinţării:
......................………………………………………………………………………………...
5. Adresa persoanei / firmei - inclusiv nr. de telefon, fax, e-mail:
.............................................……………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………….
6. Adresa persoanei / firmei - în alte ţări decât cea de origine:
..........................................................................................................................
7. Alte asociaţii ale căror membru sunteţi dacă este cazul:
…………………………………………………....................................……………......
8. Cereri:
Consultanţă pentru afaceri şi arbitraj comercial cu parteneri din România,
Republica Moldova şi alte ţări, participări la misiunile economice
organizate în alte ţări conform Statutului şi Regulamentului Camerei.

CONDIŢII SPECIALE PENTRU A DEVENI MEMBRU:
ANGAJAMENT - DECLARAŢIE:

1. Plata cotizaţiei stabilite, la termen în numerar sau prin virament la BANCA
TRANSILVANIA S.A., IBAN: RO19 BTRL 0430 1205 6016 33XX.
2. Pierderea automată a calităţii de membru în cazul comiterii unor fapte ilegale,
atât ca persoană particulară cât şi ca persoană juridică. La data cererii declar că nu sunt în
interdicţie ca persoană fizică sau comerciant.
3. Declar că voi preda necondiţionat Legitimaţia de Membru, eliberată de Cameră
în cazul nerespectării condiţiilor de mai sus.
4. Declar că am luat la cunoştinţă de Regulamentul de funcţionare al Camerei
stabilit prin Hotărârea Adunării Generale din 30.03.1998 precum şi a tuturor prevederilor
statutare.

Ştampila:
(pentru persoanele juridice)

Semnătura .............................

Data: ...................…………….

Concluzii în urma discutării cererii de adeziune:
Se admite cererea de a deveni membru al Camerei de Comerţ şi Industrie
România - Republica Moldova în baza angajamentului - declaraţie al solicitantului.
APROBĂ ADMITEREA CA MEMBRU:
PREŞEDINTE
Dip. ing. Dumitru VESCU

Cerea de adeziune se completează şi se semnează în două exemplare originale din care un
exemplar se înmânează solicitantului admis ca membru.
Cotizaţia anuală este echivalentul în lei a 500 EUR la cursul BNR din ziua plăţii.

