
 

 
 

 

 

Nomenclatorul principalelor servicii  

și facilități acordate membrilor CCI Maramureș 
 

Servicii oferite gratuit membrilor, indiferent de nivelul cotizației:  

• difuzarea buletinului informativ Hermes Contact (format electronic) 

• invitații pentru participarea la întâlnirile cu reprezentanții administrației locale, județene, 

parlamentari maramureșeni, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate, ai ministerelor 

• invitații pentru participarea la parteneriatele economice din cadrul târgurilor expoziţiilor organizate 

de CCI Maramureș  

• promovarea cererii/ofertei firmei în Buletinul Informativ „Hermes Contact” format electronic 

• informarea privind acte normative de interes apărute în Monitorul Oficial 

• eliberare recomandare pentru participarea la târguri și expoziții organizate de Romexpo  

• informări privind cereri/ oferte, evenimente naționale și internaționale sau alte informații pe care le 

considerăm de interes pentru membri 

 

Principalele servicii, și facilități acordate membrilor funcție de nivelul cotizației:  

 

Nr Denumire serviciu 

Reduceri acordate 

pentru membri cu 

cotizație de: 

500lei 1.000lei 

1.  
Informare iniţială privind înfiinţare / modificare persoane juridice (SRL, SA), 

persoane fizice (PFA, II, IF), ONG, asociații de proprietari 
5% 10% 

2.  
Consultanţă, întocmire documentaţii pentru înregistrare persoane juridice (SRL, SA),  

persoane fizice (PFA, II, IF), ONG, asociații de proprietari 
- - 

3.  

Consultanţă, întocmire documentaţii pentru înregistrare modificări documentaţii de 

constituire pentru persoane juridice (SRL, SA), persoane fizice (PFA, II, IF), ONG, 

asociații de proprietari 

5% 10% 

4.  Depunere cereri de depunere și/sau menționare acte la ORC 5% 10% 

5.  Informaţii şi consultanţă juridică privind modele de contracte 5% 10% 

6.  Vizare facturi externe, documente comerciale conform prevederilor legale - - 

7.  
Eliberare certificate de origine pentru mărfurile românești* 

* Reducerile se aplică la membrii CCI Maramureș cu cotizația de 1.000 lei 
- - 

8.  Coduri de bare - intermediere, obţinere 5% 10% 

9.  Organizare cursuri 5% 10% 

10.  Furnizare de informaţii despre oferte şi cereri din baza de date a Camerei - - 

11.  
Transmiterea de oferte şi cereri ale firmelor maramureșene la alte Camere teritoriale, 

la Camere de Comerţ străine, la Ambasadele României în străinătate 
- - 

12.  
Invitații la forumuri, întâlniri, seminarii de interes organizate în calitate de membri ai 

Asociației CCI din Euroregiunea Carpatica 
- - 

13.  Organizare de misiuni economice externe 10% 10% 

14.  

„Cafeneaua Oamenilor de Afaceri” (COA) - sesiune de informare și instruire a 

agenților economici asupra unor aspecte legislative naționale organizată în colaborare 

cu administrația publică locală, cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, cu 

alte entități 

- - 

15.  Organizare de prezentări de firme și produse/ servicii 10% 10% 

16.  
Organizarea de seminarii, ateliere de lucru pe probleme/teme de interes ale mediului 

de afaceri 
- - 

17.  Organizare de evenimente – tip aniversare firmă 10% 15% 

18.  

Organizarea de întâlniri de afaceri cu ocazia burselor de afaceri, desfășurării de 

târguri-expoziții, vizitelor CCI din străinătate, consilierilor comerciali ai Ambasadelor 

străine acreditate la București, etc. 

- -  

19.  Organizare de târguri şi expoziţii ale CCI Maramureș 10% 10% 

20.  Publicitate în BI Hermes Contact 15% 15% 

21.  Înscrieri și informații în/ din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) - - 
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Nr Denumire serviciu 

Reduceri acordate 

pentru membri cu 

cotizație de: 

500lei 1.000lei 

22.  
Informaţii privind programe de finanţare naționale sau ale UE, rambursabile și 

nerambursabile 
- - 

23.  
Închirieri de spaţii, aparatură pentru organizare de evenimente,cu capacitate de 25 - 

180 locuri 

Tarif 

preferențial 

Tarif 

preferențial 

24.  Închirieri mobilier expoziţional 10% 10% 

25.  
Efectuarea de sondaje pe teme economice, de învățământ, de interes pentru servicii/ 

activități ale CCI Maramureș și cele solicitate de Eurochambres 
- - 

26.  Elaborarea materialului „Repere economice maramureșene”  - - 

27.  
Sprijinirea dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor - prin organizarea de 

activități specifice 
- - 

28.  
Sprijinirea și promovarea păstrării tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor 

tradiționale – prin organizarea de activități specifice 
- - 

29.  
Sprijinirea și promovarea industriilor creative – prin organizarea de activități 

specifice 
- - 

30.  Sprijinirea și promovarea cercetării și inovării - prin organizarea de activități specifice - - 

31.  

Implicarea și atragerea membrilor și a altor entități în activități de Responsabilitate 

Socială 

 - Asociația Corala Armonia 

 - Asociația Antileucemie Maramureș 

- - 

32.  
Informarea și consultarea firmelor maramureșene privind proiecte de acte normative 

supuse consultării publice 
- - 

33.  Medierea și soluționarea prin arbitraj comercial a litigiilor comerciale - - 

34.  Avizarea existenței cazurilor de forță majoră - - 

 


