CERERE DE ADEZIUNE

LA

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BILATERALĂ
ROMÂNIA - BRAZILIA

Societatea: _________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________
Oraşul/Cod poştal: ___________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________
Fax: ______________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________
WebSite: __________________________________________________________
Cod Fiscal: _________________________________________________________
Număr Registrul Comerţului: ___________________________________________
Capital social: _______________________________________________________
Nr. angajaţi : ______
Reprezentată legal de: ________________________________________________
Persoană de contact: _________________________________________________
solicit aderarea ca membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Bilaterală
România – Brazilia, în conformitate cu prevederile Statutului pe care declar ca le-am
citit, insuşit şi pe care mă oblig sa le respect.
Semnătura / Ştampila
__________________________

Data
________________

* Detaliile referitoare la calitatea de membru reies din statutul CCIBRB afişat pe site-ul
www.bracc.ro. Statutul de membru se prelungeşte automat de la an la an, atâta timp cât nu se
anunţă rezilierea cu 3 luni în avans.
** Cotizaţia anuală este de 250,- €, respectiv contravaloarea în RON din data facturării. Calitatea
de membru începe după plata cotizaţiei
*** Plata se face in numerar, la sediul Camerei, sau prin OP, în contul:
- Cont IBAN Lei : RO62 BTRL 0470 1205 N182 55XX
- Cont IBAN Euro: RO37 BTRL 0470 4205 N182 55XX
- deschis la Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon
- Swift Code: BTRL RO22
**** Cererea se trimite la fax: 004-0341.88.11.54 sau email : office@bracc.ro
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Anexă la cererea de adeziune la

Camera de Comerţ şi Industrie Bilaterală
ROMÂNIA - BRAZILIA

INFORMAŢII DESPRE SOCIETATE
Domeniul de activitate (bifaţi) :
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agricultură şi alimentaţie
Arhitectură / proiectare
Arme - vânătoare
Articole sportive / agrement
Audit
Cabinete de avocatură
Comerţ cu produse alimentare
Comert cu mărfuri generale
Construcţii civile şi / sau edilitare
Construcţii: structuri metalice
Construcţii: lucrări şi servicii conexe
Construcţii şi distribuţie de maşini şi
utilaje
Consultanţă fiscală
Consultanţă management
Distribuţie
Electrice / Electronice: industrie
Electrice / Electronice: IT, aparatură
electronică de birou şi de divertisment
Energie
Finanţe: bănci şi servicii financiare
Finanţe: asigurări
Imobiliare
Industria auto şi de componente auto /
Mijloace de transport

Industria chimică: produse
chimice industriale
o Industria chimică: produse de
îngrijire corporală şi cosmetice
o Industrie extractivă
o Invăţământ
o Lemn / mobilă
o Marketing, publicitate, târguri
o Mase plastice
o Materiale de construcţii
o Materii prime
o Producţie şi prelucrarea
metalelor şi comerţ
o Protecţia mediului, salubrizare,
protecţia climei, reciclarea
deşeurilor
o Sănătate: farmaceutice
o Sănătate: tehnică medicală
o Tipografie şi editură
o Textile
o Transport & logistică
o Training & educaţie
o Turism
o Alte servicii:
__________________________
__________________________
o

Scurtă descriere :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Semnătura / Ştampila
__________________________

Data
________________
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