Termeni si conditii de aderare
Camera de Comert si Industrie Romania – Marea Britanie (CCIRMB) este o asociatie non guvernamentala si non-profit, infiintata in anul 2006, cu sediul in Bucuresti.
De la infiintare si pana la inceputul anului 2009, CCIRMB a trecut prin toate etapele de dezvoltare ale unei
asociatii, de la documentatie si angajarea personalului pana la organizarea timida a primelor evenimente
oficiale, iar astazi, in 2009, putem spune ca este deplin pregatita sa actioneze ca o organizatie profesionista,
al carei echipa operationala poate sa demonstreze oricand profesionalism si implicare, dedicatie si
experienta internationala.
CCIRMB este membru activ al Camerei Nationale a Romaniei si al Uniunii Camerelor Bilaterale de Comert si
Industrie din Romania, iar in aceasta calitate asociatia noastra asigura tuturor membrilor sai sansa de a
participa deopotriva, atat la propriile evenimente, cat si la cele organizate de cele doua organisme, pe plan
intern sau international.
CCIRMB isi propune un program ambitios de activitate bilaterala, cu implicarea oamenilor de afaceri din
Romania, atat din IMM-uri cat si Corporatii. De la servicii de consultanta, pregatire profesionala pana la
conferinte si la delegatii trans-nationale, obiectivul principal al CCIR-MB este dezvoltarea capacitatii bilaterale
de cooperare comerciala
Din punct de vedere organizatoric, CCIRMB este independenta politic si functioneaza prin autofinantare si
prin implicarea activa a membrilor inscrisi sau a voluntarilor, atat in implementarea unor proiecte proprii cat si
in parteneriat cu alte camere de comert sau agenti economici.
Sursele de finantare ale,asociatiei sunt ,constituite din:
- taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor;
- dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii;
- dividendele societătilor comerciale înfiintate de asociatie;
- donaţii, sponsorizări sau legate;
- alte venituri prevăzute de lege.
Aparatul executiv de conducere al CCIRMB este Consiliul Director care este format din Presedinte, doi
Vicepresedinti si un Secretar General si care se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, deciziile
luate de acesta fiind indispensabile functionarii organizatiei. In limita regulilor stabilite prin Statut, toate
deciziile care prevad schimbari majore organizatorice sunt aprobate de Adunarea Generala a membrilor
fondatori.
Obiectivul principal al CCIRMB este de a promova relatiile comerciale dintre Romania si Marea Britanie,
printr-o retea puternica si influenta de membri si parteneri. Ne dorim sa devenim in cel mai scurt timp, o
comunitate cu potential larg de afaceri.
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Asociatia noastra isi propune sa se implice activ in dezvoltarea relatiilor de afaceri dintre cele doua tari prin:
1. sprijin in dezvoltarea colaborării comerciale şi industriale a membrilor săi cu firme româneşti
şi britanice;
2. sprijin in realizarea proiectelor de dezvoltare şi cooperare economică;
3. desfăşurarea activităţilor de informare şi documentare comercială;
4. sprijin pentru agenţii economici pentru realizarea activităţilor comerciale de import-export;
5. sprijin pentru activitatea de specializare profesională a membrilor săi şi a altor agenţi
economici, după caz, în funcţie de interesele asociaţiei;
6. iniţierea de întâlniri şi contacte între agenţii economici români şi britanici, precum şi forumuri
de afaceri şi alte întâlniri ce pot dezvolta cooperarea între cele două tări;
7. sprijin in organizarea de târguri şi expoziţii specializate;
8. promovarea de acţiuni directe de dezvoltare a afacerilor pe cele două pieţe, mediază sprijin
bancar pentru membri săi, cât şi pentru alţi agenţi economici interesaţi la cerere;
9. editarea de publicaţii de informare şi de reclamă;
10. informarea firmelor din Marea Britanie şi/sau România asupra posibilităţilor de export, import
şi cooperare
Dezvolta o afacere care iese in evidenta!
CCIRMB doreste sa se asocieze cu organizatii si parteneri cunoscuti, al caror obiectiv este promovarea de
bune practici si asistenta pentru dezvoltarea afacerilor.
Un punct principal pe agenda noastra de lucru este suportul pentru mediul de afaceri in relatiile bilaterale, in
formularea politicilor care afecteaza mediul de afaceri cu implicare in comertul international, dezvoltare
profesionala si servicii pentru suportul afacerilor.
Reteaua noastra poate ajuta afacerea Dumneavoastra de-a lungul intregului ciclu de viata: lansare,
dezvolare si servicii specializate.
Nu conteaza unde aveti sediul, ce fel de afacere conduceti sau daca obiectivele Dumneavoastra sunt
nationale sau internationale, noi va putem sprijini sa va dezvoltati !
Membru al CCIRMB
Sub auspiciile legii care guverneaza organizarea si functionarea sistemului cameral, respectiv Legea
335/2007, si in conformitate cu prevederile Statutului CCIRMB, calitatea de membru al CCIRMB ofera
membrilor sai, drepturi si obligatii.
Membri asociaţiei pot fi persoane fizice sau persoane juridice care sunt de acord cu scopul acesteia.
Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană care:
• îi recunoaşte statutul;
• desfăşoară în mod direct o activitate economică în România sau în Marea Britanie;
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•

achită taxele si cotizatiile propuse;

Membri asociaţiei au următoarele drepturi:
• să participe la Adunarea Generală având drept de vot consultativ
• să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
• să beneficieze de serviciile asociaţiei;
• să participe la cursurile, conferinţele şi celelalte acţiuni organizate de asociaţie pentru formare şi
perfecţionare profesională
Membri asociaţiei au următoarele îndatoriri:
• să respecte prevederile prezentului statut şi pe cele ale hotărârilor Adunării Generale;
• să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legii şi a uzanţelor comerciale, evitând orice act de
concurenţă neloială şi să sprijine orice activitate a asociaţiei;
• să achite taxele si cotizaţiile propuse;
• să asigure prin contribuţie proprie la finanţarea proiectele asociaţiei;
• să participe direct sau prin reprezentanti la Adunările Generale ale Asociaţiei
Calitatea de membru se suspendă în următoarele cazuri:
• în perioada în care un membru se află în procedura de reorganizare şi lichidare judiciară;
• in perioada în care un membru este cercetat pentru fapte penale care îl fac nedemn;
• prin încetarea existenţei persoanei juridice, iar în cazul persoanelor fizice prin încetarea calităţii de
comerciant sau deces;
• la cerere, prin renunţare după achitarea de către persoana solicitantă a tuturor obligaţiilor faţă de
asociaţie;
• prin excludere, la propunerea a 1/3 din numărul membrilor Consiliului Director. Excluderea poate fi
o consecinţă a următoarelor situaţii:
o abateri grave de la statut, de la regulamentele sau hotărârile Consiliului Director şi Adunării
Generale;
o neachitarea cotizaţiei anuale de membru;
o existenţa unor interese contrare asociaţiei şi nedeclararea acestora;
o aducerea de prejudicii de imagine asociaţiei;
CCIRMB, in calitate de membru al Camerei de Comert Nationale a Romaniei, poate oferi membrilor sai :
•
•
•
•
•
•
•

reprezentarea in raporturile cu autoritatile publice din tara si cu organisme specializate din strainatate;
sprijinul si de promovarea de catre CCIRMB in indeplinirea activitatii lor;
participarea la targuri si expozitii organizate in tara si strainatate;
consultanta in afaceri;
servicii de mediere in solutionarea litigiilor comerciale;
spijinul partenerilor in strainatate;
pot apela la infrastructura de afaceri a CCIRMB
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•
•

pot contribui la elaborarea de propuneri legislative;
pot participa la cursurile, conferintele si celelalte actiuni organizate de Camera Nationala pentru
formarea si perfectionarea profesionala

Membri fondatori
VLĂDOIU NASTY MARIAN – Presedinte de onoare
MIHALACHE DRAGOŞ
DIMITRIU - IOANA ELISABETA - ELENA
MĂLESCU SIMONA VALENTINA
PADUREŢ GHEORGHE - ANDREI
Consiliul Director:
PADUREŢ GHEORGHE – ANDREI, Presedinte
GABRIEL CONSTANTIN BARZESCU, Vicepresedinte
MARTYN BIRCHALL, Vicepresedinte
ROMANITA ILEANA POPESCU, Secretar General
Membri asociati
Biotechnos
Tess SRL
Libarom Agri
Bursa Romana de Marfuri
Aurela Cazacu
BCR
Ioan Craciun
Policolor
Enol Grup
Tziellas Properties
AB Plus
Tremend Software Consulting
ASTRA
Drilltec International INC
Tethys Oil&Mining
Dawos INC
Beneficii pentru membri CCIRMB (2009)
Networking
Acces la contacte de business cu potential de contracte in industrii variate.

4

Cum functioneaza ?
Prin serviciile noastre se face legatura intre oportunitati de afaceri sau oferte de produse si servicii si firme
potential interesate. Pentru a gasi un furnizor sau partener, trimite prin email cererea ta. Poti alege apoi
companiile pe care vrei sa le targetezi si poti limita numarul de raspunsuri pe care vrei sa le primesti.
Participare la evenimente organizate de Camera de Comert in Romania si Marea Britanie.
Stai la curent cu ce se intampla in piata! Fii informat si afla care sunt punctele cele mai fierbinti pe piata Marii
Britanii.
Participa la evenimentele de networking organizare de CCIRMB!
Obtine tarif preferential la evenimente organizate in reteaua noastra!
Oportunitati de marketing direct si co-marketing
Beneficiaza de reteaua noastra pentru a-ti promova produsele si serviciile.
Va putem ajuta sa va dezvoltati profilul companiei, sa luati parte la evenimentele noastre, sa publicati si sa va
faceti publicitate.
Dezvoltare profesionala
Participati la cursurile si seminariile organizate de CCIRMB si partenerii sai.

Consultatii juridice
Specialistii nostri va pot acorda consultatii de specialitate si pot lamuri probleme de legislatie legate de
Romania si Marea Britanie, negociere de contracte, consultanta in arbitraj.
Consultatii de contabilitate
Specialistii nostri va pot acorda consultatii de specialitate (contabilitate, bugetare si audit financiar) si pot
lamuri probleme de fiscalitate legate de Romania si Marea Britanie.
Categorii de membri
Marimea companiei: 1-5 angajati
• Taxa anuala (in EURO): 250
• Taxa de inscriere: 50
• Total: 380
Marimea companiei: 6-10 angajati
• Taxa anuala (in EURO): 399
• Taxa de inscriere: 50
• Total: 449
Marimea companiei: 11-50 angajati
• Taxa anuala (in EURO): 649
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• Taxa de inscriere: 50
• Total: 699
Marimea companiei: 51-100 angajati
• Taxa anuala (in EURO): 950
• Taxa de inscriere: 50
• Total: 1000
Marimea companiei: 101-250 angajati
• Taxa anuala (in EURO): 1200
• Taxa de inscriere: 50
• Total: 1250
Marimea companiei: peste 251 angajati
• Taxa anuala (in EURO): 1650
• Taxa de inscriere: 50
• Total: 1700
Marimea companiei: PFA
• Taxa anuala (in EURO): 150
• Taxa de inscriere: 50
• Total: 200
*Cei inscrisi pana la 31 iulie 2009 nu vor plati taxa de inscriere!

Cum va inscrieti?
•
•

Completati formularul atasat si il trimiteti prin posta sau completati formularul online la www.ccir-mb.ro
Platiti taxa de inscriere si cea anuala prin transfer bancar, in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau
in numerar la sediul CCIRMB.

Conturile CCIRMB:
Cod IBAN RON: RO89VBBU2511UN0009022701
Cod IBAN EUR: RO27VBBU2511UN0009021101
Cod IBAN USD: RO56VBBU2511UN0009023101
Banca: Volksbank - Suc. Unirii
Pentru detalii si intrebari: inscrieri@ccir-mb.ro sau telefon: +4 021 2226601 sau +4 0722 275494
*CCIRMB este neplatitoare de TVA.
O data devenit membru CCIRMB, veti avea urmatoarele drepturi si facilitati personalizate:
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1. Primiti un Certificat de Membru, placheta si insigna CCIRMB
2. Veti putea plasa logo-ul CCIRMB pe documentele dumneavoastra ca membru cu drepturi depline
3. Veti putea plasa logo-ul companiei dumneavoastra si descrierea serviciilor pe website CCIRMB (Trimiteti
Logo in format jpeg impreuna cu descrierea serviciilor tale: max 500 cuvinte)
4. Aveti posibilitatea de a contribui cu materiale de afaceri la continutul paginii noastre de web
5. Veti participa la evenimentul anual pentru membrii Camerei
6. Veti participa la evenimentele organizate de catre CCIRMB, Camera Nationala de Comert si Industrie a
Romaniei, Uniunea Camerelor Bilaterale de Comert si Industrie din Romania, precum si ale partenerilor
nostri.
7. Veti participa la evenimentele sau misiunile de afaceri nationale si internationale
8. Aveti posibilitatea de a participa la dezvoltarea si implementarea proiectelor si programelor dedicate
dezvoltarii afacerilor
Conecteaza-te cu furnizori de calitate!
Stabileste legaturi directe cu firme producatoare in industrii variate!
VA ASTEPTAM IN COMUNITATEA CCIRMB!
“Cu experienta vasta atat in Romania cat si in Marea Britanie, echipa creata are la dispozitie resursele de
lucru pentru a fi de success in toate activitatile propuse. Lansam o invitatie deschisa tuturor firmelor din
Romania sa ne contacteze sau sa viziteze website-ul nostru www.ccir-mb.ro pentru detalii in fiecare luna a
anului. Am toata increderea ca vom deschide noi porti de colaborare comerciala, parteneriate si oportunitati
de afaceri pentru membrii nostri si pentru viitorii membri”,
Andrei Gheorghe Paduret
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