
 

 

ADEZIUNE CONTRACT MEMBRU AL CCIA IALOMIŢA 

Denumire firmă: …………….…………….……………. 

Cu sediul în:  

 …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………., 

reprezentată de …………….…………….…………….…………….,  funcția …………….…………….,  telefon 

…………….…………….,  fax …………….…………….,  e-mail …………….……………. ,  pagina web 

…………….……………., cont nr. …………….…………….,  deschis la …………….…………….,  nr. înmatriculare la 

Registrul Comerțului …………….…………….,  C.U.I. …………….……………. 

Persoane de contact: 

1. Numele …………….…………….…………….,  funcția …………….…………….,  tel. …………….……………. 

Nr. de angajați …………….…………….,  cifra de afaceri anuală …………….…………….,  

Obiectul principal de activitate practicat (raportat în bilanț) cu specificarea unor produse și servicii 

reprezentative: …………….…………….…………….……………. 

Obiect de activitate secundar practicat …………….…………….…………….…………….……………. 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 

Cotizația anuala convenită, in valoare de  100 lei,  

Cotizația anuala convenită, in valoare de    …………….lei 

  Va fi achitată:  integral  – în semestrul I  ____________ 

  In cote semestriale  – în semestrul I  ____________ 

    în semestrul II ____________ 

 

Data .…………….…………….     Semnătura, 

              .…………….……………. 

Cotizația anuală este: 

 PENTRU lei 

a Firme cu cifra de afaceri de până la 500 mii lei 200 

b Firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 500-1,5 milioane lei 300 

c Firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 1,6-3 milioane lei 400 

d Firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 3,1-4,5 milioane lei 500 

e Firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 4,6-6 milioane lei 600 

f Firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 6,1-7 milioane lei 700 

g Firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 7,1-9 milioane lei 800 

h Firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 9,1-10 milioane lei 1000 

i Firme cu cifra de afaceri peste 10 milioane lei 1200 

j Sucursale și reprezentanțe 500 

k Asociații și fundații, persoane juridice și asociații familiale 100 

l Firme cu cifra de afaceri până la 200 mii lei / firme noi 100 

 

 

Plata se va efectua in numerar sau in contul CCIA Ialomiţa nr. 

RO11RZBR0000060001206293 deschis la Raiffeisen Bank Slobozia. 

 

 
Nivel 
   1 

 
Nivel 
   2 

Nivel 
   3 



 

 

 

DREPTURI ŞI FACILITĂŢI PENTRU MEMBRII CCIA IALOMIŢA 

                              

- Gratuităţi, facilităţi incluse în toate pachetele de servicii – 

___________________________________________________________ 

 

 
 

 Eliberarea certificatului de Membru al CCIA Ialomiţa pentru obţinerea de 

bonusuri în cazul participării la acţiuni la care se acordă astfel de facilităţi; 

 Dreptul la vot în Adunarea Generală şi de a fi aleşi în Colegiul de Conducere al 

CCIA Ialomiţa; 

 Furnizare de informaţii privind : 

     - oferte, oportunităţi de colaborare din ţară sau străinătate; 

           - programe de finanţare şi programe de finanţare şi susţinere ale guvernului; 

           - adrese de instituţii, ambasade şi birouri comerciale; 

           - acţiunile şi evenimentele organizate şi promovate de CCIA Ialomiţa; 

     - manifestările expoziţionale din ţară sau străinătate ( cu denumire, perioadă, 

locaţie,  tarife); 

      - sprijinirea şi intermedierea în relaţia cu Camerele de Comerţ din România, 

instituţii, organizaţii, ambasade şi birouri comerciale; 

 Consultanţă gratuită privind avizarea situaţiilor de forţă majoră; 

 Asistenţă şi consultanţă de specialitate privind participarea la manifestări 

expoziţionale în ţară şi străinătate; 

 Participarea la manifestările expoziţionale organizate de Romexpo SA , discount 

unic aplicat tuturor categoriilor de membri; 

 Includerea unui link de pagină web a firmelor membre pe pagina CCIA Ialomiţa. 

 

 

 



 

 

REDUCERI  DE  TARIFE  ŞI  TAXE 

( în funcţie de nivelul cotizaţiei )  

 

     

      SERVICII : 

NIVEL 1     

200-500 lei 

NIVEL 2 

600-800  lei    

 NIVEL 3 

1000-1200  lei    

 

       Eliberarea certificatelor de origine, 

aviz de forţă majoră, a altor certificate şi 

recomandări, avizare documente. 

 

    3 % 

 

 

    5 % 
   

 

    8 % 

       

       Participarea la simpozioane şi întâlniri 

de afaceri organizate de CCIA Ialomiţa, 

atunci când se percep taxe de participare 

 

    3 % 

 

    5 % 

 

    8 % 

        

       Participarea la manifestările 

expoziţionale organizate de CCIA Ialomiţa 

– tarif închiriere şi amenajare stand   

        

 

    3 % 

 

    7 % 

 

  10 % 

       

        Furnizare informaţii privind firme din 

judeţul Ialomiţa grupate după criteriile din 

tarif 

 

    3 % 

 

    7 % 

 

  10 % 

        

        Publicitate pe site-ul CCIA Ialomiţa. 

        Promovarea prin rollup-uri (1buc.) în 

incinta CCIA Ialomiţa. 

        Plasarea de materiale de promovare în 

zonele dedicate lor în cadrul evenimentelor 

organizate de CCIA Ialomiţa. 

        Spaţiu alocat pentru o reclamă format 

A4 în Catalogul TOPUL Judeţean al 

Firmelor . 

 

 

    5 % 

 

 

    7 % 

 

 

  10 % 

 

Participarea la cursuri de formare   

pregătire profesională 

 

 

    5 % 
(nu mai mult 

de 50 lei / an) 

 

    7 % 
(nu mai mult 

de 70 lei / an)   

 

  10 % 
(nu mai mult 

de 100 lei / an) 

  

 


