
 

 

Cerere de adeziune 

Status: 04.07.2019 
 

Compania/Organizația  

Persoana de contact      

Telefon & Fax     

Mobil  

E-Mail  

Website  

Adresa  

Oras / Cod postal     

Codul unic de identificare (CUI)     

 
Ne alăturam Asociației „Donau Soja“, ca: 

Membru cu drepturi depline, cu o taxă de € 2. 

Membru asociat, cu o taxă de  € ____________ 1. 
 

Membru obisnuit (persoană fizică si/sau fermieri), €    

persoană fizică: € 503
 

Taxa de membru: € 50 ( <50 ha sau 50.000 € cifra de afaceri)  

Taxa de membru: € 100 (>100 ha sau 100.000 € cifra de afaceri) 
 

• Am citit Statutul Asociaiei Donau Soja și prin prezenta mă angajez să-l respect. 

• • Am citit Ghidul de Publicitate pentru utilizarea etichetei Donau Soja și mă angajez să respect  

aceste reguli. 

• Sunt de acord ca logo-ul companiei / organizatiei să fie utilizat pentru a fi vizualizat ca membru 

Donau Soja. 

 
• Vreau să primesc newsletter-ul Donau Soja 

 

 

 

 

Nume, Data, Semnătura 

 

 

 

 

 
 

1Calitatea de membru este valabilă de la semnarea adeziunii & acceptarea bordului de conducere pană la o anulare scrisă. 
2Pe baza regulilor de contributie (Vezi urmatoarea pagină) 
3Persoanele fizice pot deveni membri, insă doar acelea care nu au vreo legatura cu nici o companie din sectorul 
agriculturii/semintelor/alimentatiei/hranei pentru animale.  



Cerere de adeziune, Status 04.07.2019 

 
 

Regulile de Contribuție 

Status: 04.07.2019 

 
Taxele de membru anuale, pentru membrii cu drepturi depline 

Pe baza cifrei de afaceri în milioane de Euro4
 

 

250€ < 500.000 

500€ 500.000 pana la 1 Mio. 

1.000€ 1 până la 10 Mio. 

2.000€ 10 până la 25 Mio. 

3.000€ 25 până la 50 Mio. 

4.500€ 50 până la 150 Mio. 

6.000€ 150 până la 300 Mio. 

7.500€ 300 până la 500 Mio. 

9.000€ > 500 Mio. 

 

Cooperativele de producători - asociațiile de producători sunt în general taxate cu 4,500 Euro (dacă 

cifra de afaceri a membrilor este mai mare de 300 Mil. Euro) sau 2,500 Euro (daca cifra de afaceri 

este mai mica de 300 Mil. Euro). Daca mai mult de 5 membri ai unei asociații devin membri ai 

Asociației Donau Soja, taxa se va reduce la 2,250 Euro respectiv 1,250 Euro. Cotizațiile de membru 

ale Asociației Austriace Soia și ale Asociației ARGE Gentechnik vor fi deduse din cotizațiile de 

membru. 

 

În cazul în care cifra de afaceri crește/scade, taxa de membru trebuie adaptată tabelului de mai sus. 

Donau Soja este împuternicit să schimbe tabelul de mai sus în orice moment. Aceste modificări 

trebuie anunțate în scris numai Membrului. 

 

 

Cotizațiile membrilor asociați 

 

Cotizațiile membrilor asociațiCotizațiile membrilor asociați se ridică la 3.500 EUR. Excepții bazate pe o 

cerere specifică rezonabilă (în cazul în care calitatea de membru este importantă pentru asociație) pot 

fi făcute de către consiliu. 

Cotizațiile de membru ale Asociației Austriace Soia și ale ARGE Gentechnik vor fi deduse din cotizațiile 

de membru. 

Organizațiile non-profit, asociațiile și asociațiile-umbrelă ale organizațiilor non-profit pot avea 

cotizațiile de membru gratuite. 

 

Cotizația de membru trebuie plătită anual (o dată pe an calendaristic). 

 

 

 

 

4 În cazul în care membrul cu drepturi depline face parte dintr-o companie sau dintr-un consorțiu, cotizațiile de membru se 

bazează pe cifra de afaceri a companiei sau a grupului de companii, așa cum este menționată în ultimul bilanț consolidat, 

sau în absența unui bilanţ consolidat al cifrei de afaceri combinate dintre toate companiile de interes. În cazul în care 

membrul cu drepturi depline nu face parte din consorțiu, taxele de membru se bazează pe cifra de afaceri din ultimul bilanţ 

anual publicat. 

 
Vă rugăm să luați la cunoștință de politica noastră de confidențialitate: https://www.donausoja.org/en/privacy-policy/ 

 

 
DONAU SOJA 

Promoting a sustainable and European protein supply 

www.donausoja.org 

Wiesingerstrasse 6/14 

1010 Vienna 

+43 1 512 17 44 10 

https://www.donausoja.org/en/privacy-policy/
http://www.donausoja.org/

