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MEMBRA A

Structura organizatorica a CBCIRA:
Organul suveran de conducere al Camerei: Adunarea Generala;
Organele de conducere alese ale Camerei:

Consiliul Director;
Presedintele;
Prim ‑Vicepresedintele;
Vicepresedintii;

NOU

Organul de control ales al Camerei: Cenzorul / Comisia de Cenzori;
Organele executive ale Camerei:
Directia executiva;

Secretariatul;
Organul de jurisdictie interna si de arbitraj: Senatul de Onoare si de Arbitraj;
Organele consultative ale Camerei: Comisiile de specialitate;

Bucuresti: 28 mar. 2008

Vizita Ambasador Turcia
la sediul CBCIRA

Presedinte: Balgi‑Curpedin Alev;

AZERBAIDJAN

Prim‑Vicepresedinte: Ruslan Valadov;

Date generale

Director Executiv: Elshan Baghirov
Vicepresedinti:
Dan Dutescu;

Structura de stat
Situatia economica
Comert exterior

Ionel Voicu;
Sabit Danis;
Dumitru Andrei;
Secretar General: Azgar Dunyamaliyev;
Consiliul Director: 11 membri;

Schimburi comerciale
Cadru juridic
Programul TRACECA
Taxe, accize
Curs Valutar ‑ 3 dec 2015
EURO

4.4589

USD

4.2220

0.0015
0.0091

Biroul Operativ al Consiliului Director:
Presedinte de Onoare;

Presedinte;
Prim‑Vicepresedinte;
Director Executiv;
Secretar General;
Vicepresedinti;
Senatul de Onoare si de Arbitraj:
Presedinte: Napoleon Pop;
Membri:
‑ Razvan Mironescu
‑ Hamza Karimov
Supleanti:
‑ Marius Stoica
‑ George Cristian Igret
Cenzor: Nicolae Gheorghe;

Director Executiv;
Secretar General;
Vicepresedinti;
Comisiile de specialitate:
Transporturi;

Agricultura si industrie alimentara;
Proiecte si programe cu finantare externa si investitii;
Marketing si publicitate;
Industria petro‑chimica;
Industria textila‑confectii;
Turism;
Constructii;
Relatii externe;
Relatii publice cu autoritatile romane, sindicate, patronate, camere de comert;
Comunicatii si IT.

http://www.cbcira.ro/structura.html
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MEMBRA A

Devino membru al CBCIRA:
Adeziune
Formular membru

Membrii Camerei Bilaterale de Comert si Industrie ʺRomânia ‑ Azerbaidjanʺ:
Membri fondatori;
Membri principali;
Membri asociati;
Membri de Onoare;

NOU

Membri:
Bucuresti: 28 mar. 2008

Vizita Ambasador Turcia
la sediul CBCIRA

1. Ambasada Republicii Azerbaidjan ‑ reprezentata de Seyran Mirzazada ‑ consilier probleme economice
Ambasada Republicii Azerbaidjan;
2. Balgi‑Curpedin Alev;
3. Balaban Valeriu ‑ S.C. Opal Consulting S.R.L.;
4. Bradu Roman ; Octavian Avramoiu ; Neagu Andrei ‑ avocati;

AZERBAIDJAN

5. Constantin Dale;

Date generale

6. Constantin Giura ‑ Eurouniform;

Structura de stat

7. Constantin Zaharia ‑ transport CFR;

Situatia economica

8. Cristina Trelea ‑ avocat;
9. Dan Dutescu ‑ Renamed Farma SRL;

Comert exterior
Schimburi comerciale

10. Dumitru Andrei ‑ SC Intermodal SRL;

Cadru juridic

11. Elshan Baghirov

Programul TRACECA

12. Eugeniu Cezar Ivana ‑ I.S.P.C.F.;

Taxe, accize

13. Fahri Karimli ‑ Socar Romania;

Curs Valutar ‑ 3 dec 2015
EURO

4.4589

USD

4.2220

0.0015
0.0091

14. Farid Rahmanov ‑ Elami Consulting S.R.L;
15. Gabriel Popescu ‑ Petrom Service;
16. Hamza Karimov ‑ Socar;
17. Huseyinov Eldar ‑ Romaz Construct S.R.L.;
18. Ionel Voicu ‑ Euro Medica Inc. Group S.R.L.;
19. Irina Rahmanov ‑ Irella Management S.R.L.;
20. Nicolae Alexandru Vâta ‑ Intermedin Zim S.R.L;
21. Ovidiu Avramoiu;
22. Ozer Oz ‑ Trias International S.R.L;
23. Ruslan Valadov ‑ Balastiera Prahova;
24. Sabit Danis ‑ Asociatia Etnicilor Turci din Romania;
25. Asgar Dunyamaliyev;
26. Intelect Prestige;

Extras din Statutul CBCIRA:
Art.18. Membrii Camerei sunt persoane juridice, persoane fizice autorizate sau persoane fizice, înregistrate legal în România, în Azerbaidjan sau în alte tari, care au calitatea de
comercianti, industriasi, investitori, prestatori de servicii specializate, inventatori etc., recunosc statutul si pe baza consimtamântului lor liber exprimat, sunt de acord sa puna în
comun si fara drept de restituire, contributia materiala, cunostintele si aportul în munca, sa comunice si sa coopereze în mod organizat, pentru realizarea scopului si obiectivelor
consemnate în prezentul statut.
Art.19. Camera are urmatoarele categorii de membri: a.) ‑ Membri fondatori; b.) ‑ Membri principali; c.) ‑ Membri asociati; d.)‑ Membri de Onoare;
Art.20. Membri fondatori sunt persoanele juridice, persoane fizice autorizate si persoanele fizice care au participat la Adunarea Generala Constitutiva a Camerei Bilaterala de
Comert si Industrie România‑Azerbaidjan desfasurata la data de 25.02.2005 la Bucuresti, au adoptat Actul constitutiv si Statutul. Membrii fondatori se bucura de drepturi depline
în cadrul Camerei. Acestia pot da recomandari scrise unor persoane juridice sau fizice în vederea aderarii ca membri ai Camerei sau pentru angajarea ca salariati în organele
executive ale acesteia. Au dreptul sa‑si depuna candidatura pentru alegerea în organele de conducere, de control sau de jurisdictie ale Camerei, dreptul de a acorda recomandari
candidatilor pentru organele alese, etc.
Art.21. Membri principali sunt persoane juridice, persoane fizice autorizate si persoane fizice, înregistrate legal în România, în Azerbaidjan sau în alte tari, care au aderat sau
adera la Camera ca entitati juridice distincte, pastrându‑si independenta si autonomia functionala, potrivit Actelor constitutive si Statutelor proprii. Membri principali ai Camerei
Bilaterala de Comert si Industrie România‑Azerbaidjan pot fi:
societati comerciale cu capital social integral românesc, cu capital social mixt sau strain, care îsi desfasoara activitatea în domeniul industriei, constructiilor,
transportului, agriculturii, prestarilor de servicii, comertului etc. si care sunt interesate sa dezvolte schimburile comerciale romano‑azerbaigiene;
firme din Azerbaidjan care doresc sa investeasca în România, sa participe la procesul de privatizare, sa initieze societati mixte, joint‑venture sau sa conlucreze cu
societati romanesti în producerea de bunuri diverse pe care sa le valorifice pe terte piete;
firme din Azerbaidjan care dezvolta actiuni de cooperare cu firme din România, desfasoara activitate de import‑export în domeniu pe relatia România ‑ Azerbaidjan;
persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, cu statut de Confederatie, Federatie, Patronat, Asociatie profesionala etc.;
persoane fizice autorizate, înregistrate legal în România sau în Azerbaidjan care întrunesc conditiile statutare;
orice alte persoane juridice, persoane fizice autorizate si persoane fizice, interesate sa adere ca membrii principali ai Camerei.
Art.22. Membri asociati ai Camerei sunt persoanele juridice, persoane fizice autorizate si persoane fizice care nu întrunesc criteriile de aderare ca membrii principali, dar care
doresc sa participe la realizarea scopului si obiectivelor Camerei. Acestia pot fi:
persoane juridice înregistrate legal în România, în Azerbaidjan sau în alte tari, care desfasoara activitati de cercetare, IT & C, marketing si Consulting în domeniu, etc.;
persoane fizice autorizate, care desfasoara activitati de consultanta juridica, protectia proprietatii intelectuale etc.
Art.23. Membri de Onoare sunt persoane fizice, române, azerbaigiene sau de alte cetatenii, senatori, deputati, ministri, academicieni, oameni de stiinta, cadre didactice, specialisti

http://www.cbcira.ro/membri.html
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în stiinte tehnice, juridice sau economice etc., care au contribuit în mod hotarâtor la dezvoltarea relatiilor politice, economice si comerciale intre România si Azerbaidjan, la
întarirea legaturilor Camerei cu asociatii, institutii si firme din România si Azerbaidjan, la perfectionarea activitatii Camerei si la o buna pozitionare a acesteia în ansamblul
Uniunii Camerelor Bilaterale din România, al Camerei de Comert si Industrie a României si a municipiului Bucuresti si al altor entitati juridice federative . Calitatea de Membru
de Onoare se acorda de Presedintele Camerei, pe baza propunerii scrise a Consiliului Director, cu validarea ulterioara de catre Adunarea Generala. Membri de Onoare au drept
de vot consultativ si sunt scutiti de plata cotizatiilor. Acestia pot participa la toate activitatile Camerei. Membri de Onoare primesc Diploma de Membru de Onoare al Camerei
Bilaterale de Comert si Industrie România ‑ Azerbaidjan si legitimatie de acces în sediu. Persoanele fizice care au fost alese de Adunarea Generala în functia de Presedinte al
Camerei dobândesc de drept calitatea de membru de onoare, la încheierea mandatului pentru care au fost alese.
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