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 Subscrisă (denumirea firmei/organizaţiei)                                                                  , CUI                                        
număr în Registrul Comerţului                                             prin reprezentantul său legal,         
dna/dl.                            funcţia                                    , solicită înscrierea ca membru al Camerei de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Sibiu 
În cadrul secţiunii 
 Cercetare-dezvoltare şi high-tech Industrie Construcţii Servicii
 Agricultură, silvicultură, pescuit  Comerţ  Turism 
Optez pentru pachetul de cotizaţii:  membru simplu  carte de bronz 
      carte de argint  carte de aur 
 
Am luat cunoştinţă de prevederile statutului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a 
judeţului Sibiu şi suntem de acord să respectăm prevederile acestora. 
 

Data:       Semnătura 
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Judeţ                       , localitate                             , str.                                             , nr.                 , bl.         
sc.       , ap.       , tel.:                           , e-mail                                      , Web site 
Banca (sucursala)                                                  Cod IBAN 
 
PERSOANĂ DE CONTACT   Dna/Dl.                                                    Funcţia 
Tel.                                    E-mail 
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 OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
                                                                                                           COD CAEN3 
LISTA DE PRODUSE ŞI SERVICII 
                  Produse2     Fabricate Comercializate         Import  Export 
                En-gros En-detail   (Ţara de origine)   (Ţara/Regiunea) 
1 
2 
3 
4 
5 
                  Servicii2      Prestate către                        Import  Export 
             Firme    Consumatori      (Ţara de origine)   (Ţara/Regiunea) 
1 
2 
3 
4 
5 
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 PRODUSE / SERVICII ALE CCIA SIBIU DE CARE SUNTEM INTERESAŢI 
 
 Punere în contact cu partenerii:  din România  din străinătate 
 Participare la târguri şi expoziţii:  din România  din străinătate 
 Participare la misiuni economice: din România  din străinătate 
 Îndrumare pe probleme de: 
  investiţii fiscalitate protecţia mediului 
  acces la surse de finanţare comerţ exterior  managementul calităţii 
  proprietate intelectuală  altele (specificaţi) 
 Participare la cursuri de perfecţionare profesională în domeniul 
 Participare la conferinţe / seminarii în domeniul 
 Furnizare informaţii de afaceri 
  informaţii despre firme  statistici  legislaţie de afaceri 
 Altele (specificaţi) 
 
DORESC SĂ PRIMESC CORESPONDENŢA DE LA CCIA SIBIU PRIN: 
   e-mail     poştă   
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 OBIECT DE ACTIVITATE, (detalii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chitanţa nr.,   suma achitată: taxă înscriere  cotizaţie        lei 
 
Persoana din cadrul CCIA Sibiu care a verificat cererea 
 

 
1. Se completează de personalul CCIA Sibiu 
2. Vă rugăm detaliaţi obiectul de activitate în cadrul secţiunii 5 
3. Se va menţiona codul CAEN înscris la Registrul Comerţului 
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