FORMULAR PACHETE DE SERVICII
Subscrisa ________________________________________, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J_____ /_______/__________
având C.U.I.___________________, telefon ___________________________, email ____________________________________
reprezenta legal prin dna / dl_________________________________________, având funcția de_________________________
societatea / instituția optează pentru următorul pachet de servicii:

Denumire serviciu
Legitimație

MEMBRU
250 lei / an
Membru

MEMBRU
AVANTAJ
450 lei / an

MEMBRU
AVANTAJ PLUS
650 lei / an

Membru avantaj

Membru avantaj plus

Numește un reprezentant la lucrările Adunării Generale.

√

√

√

Deține un vot în Adunarea Generală.

√

√

√

Eligibil pentru Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț.

√

√

√

Acces în regim prioritar la toate serviciile Camerei de
Comerț.

√

√

√

Primește anual Catalogul TOP-ul ﬁrmelor.

√

√

√

Înscrierea ofertei ﬁrmei în baza de date a Camerei de
Comerț.

√

√

√

Consultarea gratuită a bazei de date legislative.

√

√

√

2 manifestări

toate manifestările

Acces gratuit ca vizitator
Furnizare de informații din bazele de date proprii în condiții
de gratuitate despre ﬁrmele din:
Invitații gratuite nominale la întâlniri cu delegații străine
organizate de Camera de Comerț.
Reducere pentru angajații ﬁrmei la cursurile organizate de
Camera de Comerț.
Transmiterea ofertei ﬁrmei la celelalte Camere de Comerț
din țară.

1 manifestare
județ

județ

1

2

5%

5%
√

țară
nelimitate
10%
√

Prezentare proﬁl ﬁrmă, gratuit o data pe an în “Buletinul
Comercial”

√

Reducere de 25% la certiﬁcatele de origine eliberate.

√

Reducere 25% pentru eliberarea certiﬁcatelor de forță
majoră.

√

Servire în regim de urgența, fără taxă suplimentară la alte
servicii ale CCIA Arad.

√

Adeverința pentru obținerea reducerii de 10% din taxele de
participare la expozițiile organizate de ROMEXPO SA.

√

Gratuitate la închirierea sălilor de curs, seminar sau de
conferință.

2 ore

Pachetul de servicii ales se prelungeşte automat de la an la an, atâta timp cât nu se solicită modificarea opţiunii transmise sau
renunţarea la calitatea de membru, printr-o notificare scrisă.
Data
Semnătura și ștampila
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