
 
PACHETE SERVICII PENTRU MEMBRI – 2022 

PACHETE DE SERVICII INCLUSE 

COTIZATIE 

STANDARD 

250 EURO* 

COTIZATIE 

PROFESIONAL 

500 EURO* 

COTIZATIE 

GOLD 

750 EURO* 

COTIZATIE 

PLATINUM 

1500 EURO* 

COTIZATIE 

DIAMOND 

3000 EURO* 

 Eliberare atestat de membru;  Eliberare atestat de membru;  Eliberare atestat de membru;  Eliberare atestat de membru;  Eliberare atestat de membru; 

 Posibilitatea mentionarii 

calitatii de membru al CCIB pe 

materialele de promovare ale 

companiei si pe papetaria 

personalizata prin includerea 

unei mentiuni standard, 

furnizata de CCIB; 

 Posibilitatea mentionarii 

calitatii de membru al CCIB pe 

materialele de promovare ale 

companiei si pe papetaria 

personalizata prin includerea 

unei mentiuni standard, 

furnizata de CCIB; 

 Posibilitatea mentionarii 

calitatii de membru al CCIB pe 

materialele de promovare ale 

companiei si pe papetaria 

personalizata prin includerea 

unei mentiuni standard, 

furnizata de CCIB; 

 Posibilitatea mentionarii 

calitatii de membru al CCIB pe 

materialele de promovare ale 

companiei si pe papetaria 

personalizata prin includerea 

unei mentiuni standard, 

furnizata de CCIB; 

 Posibilitatea mentionarii 

calitatii de membru al CCIB pe 

materialele de promovare ale 

companiei si pe papetaria 

personalizata prin includerea 

unei mentiuni standard, 

furnizata de CCIB; 

 Eliberarea de dovezi in 

vederea obtinerii unei reduceri 

de 20% la tarifele de inchiriere 

a spatiului de expunere in 

cadrul targurilor organizate de 

ROMEXPOSA; 

 Eliberarea de dovezi in 

vederea obtinerii unei reduceri 

de 20% la tarifele de inchiriere 

a spatiului de expunere in 

cadrul targurilor organizate de 

ROMEXPO SA; 

 Eliberarea de dovezi in 

vederea obtinerii unei reduceri 

de 20% la tarifele de inchiriere 

a spatiului de expunere in 

cadrul targurilor organizate de 

ROMEXPO SA; 

 Eliberarea de dovezi in 

vederea obtinerii unei reduceri 

de 20% la tarifele de inchiriere 

a spatiului de expunere in 

cadrul targurilor organizate de 

ROMEXPO SA; 

 Eliberarea de dovezi in 

vederea obtinerii unei reduceri 

de 20% la tarifele de inchiriere 

a spatiului de expunere in 

cadrul targurilor organizate de 

ROMEXPO SA; 

 Acordarea unei săli/spațiu al 

CCIB Business Center 

(capacitate max 40 locuri) în 

regim de gratuitate, o zi (4 

ore)/an 

*gratuitatea se aplica in timpul 

saptamanii, de luni pana vineri, 

in intervalul 8.00-18.00.  

Pentru evenimentele desfasurate 

dupa ora 18.00 (ora de incepere) 

si pentru zilele de weekend se 

va achita 15% din tariful 

standard al salii 

 Acordarea unei săli/spațiu al 

CCIB Business Center 

(capacitate max 30 locuri) în 

regim de gratuitate, o zi (8 

ore)/an 

*gratuitatea se aplica in timpul 

saptamanii, de luni pana vineri, 

in intervalul 8.00-18.00.  

Pentru evenimentele desfasurate 

dupa ora 18.00 (ora de incepere) 

si pentru zilele de weekend se 

va achita 15% din tariful 

standard al salii 

 Acordarea unei săli/spațiu al 

CCIB Business Center 

(capacitate max 120 locuri) în 

regim de gratuitate, o zi (4 

ore)/an 

*gratuitatea se aplica in timpul 

saptamanii, de luni pana vineri, 

in intervalul 8.00-18.00.  

Pentru evenimentele desfasurate 

dupa ora 18.00 (ora de incepere) 

si pentru zilele de weekend se 

va achita 15% din tariful 

standard al salii 

 Acordarea unei săli/spațiu al 

CCIB Business Center 

(capacitate max 120 locuri) în 

regim de gratuitate, o zi (max 8 

ore)/an 

 Acordarea unei săli/spațiu al 

CCIB Business Center 

(capacitate max 30 locuri) în 

regim de gratuitate, o zi (max 8 

ore)/an 

*gratuitatea se aplica in timpul 

saptamanii, de luni pana vineri, 

in intervalul 8.00-18.00.  

Pentru evenimentele desfasurate 

dupa ora 18.00 (ora de incepere) 

si pentru zilele de weekend se 

va achita 15% din tariful 

standard al salii 

 Acordarea unei săli/spațiu al 

CCIB Business Center 

(capacitate max 120 locuri) în 

regim de gratuitate, doua zile 

(max 16 ore)/an 

 Acordarea unei săli/spațiu al 

CCIB Business Center 

(capacitate max 30 locuri) în 

regim de gratuitate, doua zile 

(max 16 ore)/an 

  

 



 
 Acordarea unei reduceri 

de 20% la tarifele de închiriere 

a spațiilor CCIB Business 

Center 

 Acordarea unei reduceri 

de 20% la tarifele de închiriere 

a spațiilor CCIB Business 

Center 

 Acordarea unei reduceri 

de 20% la tarifele de închiriere 

a spațiilor CCIB Business 

Center 

 Acordarea unei reduceri de 

20% la tarifele de închiriere a 

spațiilor CCIB Business Center 

 Acordarea unei reduceri de 

20% la tarifele de închiriere a 

spațiilor CCIB Business Center 

 Transmiterea publicatiei 

online Afacerea; 

 Transmiterea publicatiei 

online Afacerea; 

 Transmiterea publicatiei 

online Afacerea; 

 Transmiterea publicatiei 

online Afacerea; 

 Transmiterea publicatiei 

online Afacerea; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul CCIB 

pentru o perioada de 1 lună; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul Afacerea, 

pentru o perioada de 1 luna; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul CCIB 

pentru o perioada de 2 luni; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul Afacerea, 

pentru o perioada de 2 luni; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul CCIB 

pentru o perioada de 3 luni; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul Afacerea, 

pentru o perioada de 3 luni; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul CCIB 

pentru o perioada de 5 luni; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul Afacerea, 

pentru o perioada de 5 luni; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul CCIB 

pentru o perioada de 7 luni; 

 Inserarea unui banner 

publicitar pe site-ul Afacerea, 

pentru o perioada de 7 luni; 

 Un articol/an, 

cuprinzand prezentarea firmei 

(maximum 5000 caractere cu 

spatii) în publicatia online 

Afacerea; 

* articolul se include numai la 

solicitarea firmelor membre, iar  

materialul se va transmite prin 

email, la adresa 

membri@ccib.ro 

 Doua articole/an, 

cuprinzand prezentarea firmei 

(maximum 5000 caractere cu 

spatii fiecare) în publicatia 

online Afacerea; 

* articolul se include numai la 

solicitarea firmelor membre, iar  

materialul se va transmite prin 

email, la adresa 

membri@ccib.ro 

 Patru articole/an, 

cuprinzand prezentarea firmei 

(maximum 5000 caractere cu 

spatii fiecare) în publicatia 

online Afacerea; 

* articolul se include numai la 

solicitarea firmelor membre, iar  

materialul se va transmite prin 

email, la adresa 

membri@ccib.ro 

 Patru articole/an, 

cuprinzand prezentarea firmei 

(maximum 5000 caractere cu 

spatii fiecare) în publicatia 

online Afacerea; 

*articolele se includ numai la 

solicitarea firmelor membre, iar  

materialele se vor transmite prin 

email, la adresa 

membri@ccib.ro   

 Patru articole/an, 

cuprinzand prezentarea firmei 

(maximum 5000 caractere cu 

spatii fiecare) în publicatia 

online Afacerea; 

*articolele se includ numai la 

solicitarea firmelor membre, iar  

materialele se vor transmite prin 

email, la adresa 

membri@ccib.ro   

 Transmiterea 

cererii/ofertei firmei la celelalte 

camere judetene; 

 Transmiterea 

cererii/ofertei firmei la celelalte 

camere judetene; 

 Transmiterea 

cererii/ofertei firmei la celelalte 

camere judetene; 

 Transmiterea cererii/ofertei 

firmei la celelalte camere 

judetene; 

 Transmiterea cererii/ofertei 

firmei la celelalte camere 

judetene; 

 Transmiterea de catre 

CCIB a unor informatii de 

interes pentru firma; 

 Transmiterea de catre 

CCIB a unor informatii de 

interes pentru firma; 

 Transmiterea de catre 

CCIB a unor informatii de 

interes pentru firma; 

 Transmiterea de catre 

CCIB a unor informatii de 

interes pentru firma; 

 Transmiterea de catre 

CCIB a unor informatii de 

interes pentru firma; 

 Acordarea, la cererea 

companiei, a 8 ore de 

consultanță (pe probleme de: 

comert exterior, regim vamal; 

relatii publice si comunicare) 

/an; 

 Acordarea, la cererea 

companiei,  a 16 ore de 

consultanță (pe probleme de: 

comert exterior, regim vamal; 

relatii publice si comunicare) 

/an; 

 Acordarea, la cererea 

companiei, a 24 ore de 

consultanță (pe probleme de: 

comert exterior, regim vamal; 

relatii publice si comunicare) 

/an; 

 Acordarea, la cererea 

companiei, a 36 ore de 

consultanță (pe probleme de: 

comert exterior, regim vamal; 

relatii publice si comunicare) 

/an; 

 Acordarea, la cererea 

companiei,  a 48 ore de 

consultanță (pe probleme de: 

comert exterior, regim vamal; 

relatii publice si comunicare) 

/an; 

 Inscrierea prioritara la 

misiunile si forumurile 

economice organizate de CCIB; 

 Inscrierea prioritara la 

misiunile si forumurile 

economice organizate de CCIB; 

 Inscrierea prioritara la 

misiunile si forumurile 

economice organizate de CCIB; 

 Inscrierea prioritara la 

misiunile si forumurile 

economice organizate de CCIB; 

 Inscrierea prioritara la 

misiunile si forumurile 

economice organizate de CCIB; 

mailto:membri@ccib.ro
mailto:membri@ccib.ro
mailto:membri@ccib.ro
mailto:membri@ccib.ro
mailto:membri@ccib.ro


 
 Eliberarea de catre CCIB 

a unor scrisori de recomandare 

catre CCI partenere din 

strainatate pentru acordarea de 

asistenta pe piata locala; 

 Eliberarea de catre CCIB 

a unor scrisori de recomandare 

catre CCI partenere din 

strainatate pentru acordarea de 

asistenta pe piata locala; 

 Eliberarea de catre CCIB a 

unor scrisori de recomandare 

catre CCI partenere din 

strainatate pentru acordarea de 

asistenta pe piata locala; 

 Eliberarea de catre CCIB a 

unor scrisori de recomandare 

catre CCI partenere din 

strainatate pentru acordarea de 

asistenta pe piata locala; 

 Eliberarea de catre CCIB a 

unor scrisori de recomandare 

catre CCI partenere din 

strainatate pentru acordarea de 

asistenta pe piata locala; 

 Eliberarea de certificate 

pentru participarea la licitatii in 

strainatate; 

 Eliberarea de certificate 

pentru participarea la licitatii in 

strainatate; 

 Eliberarea de certificate 

pentru participarea la licitatii in 

strainatate; 

 Eliberarea de certificate 

pentru participarea la licitatii in 

strainatate; 

 Eliberarea de certificate 

pentru participarea la licitatii in 

strainatate; 

 Trimiterea semestriala a 

unui buletin de analiza 

economica si comert exterior 

 Trimiterea semestriala a 

unui buletin de analiza 

economica si comert exterior 

 Trimiterea semestriala a 

unui buletin de analiza 

economica si comert exterior 

 Trimiterea semestriala a 

unui buletin de analiza 

economica si comert exterior 

 Trimiterea semestriala a 

unui buletin de analiza 

economica si comert exterior 

 Invitatii ocazionale la 

mese rotunde cu consilierii 

economici ai Romaniei in 

strainatate sau oficiali si 

delegatii straine in functie de 

domeniul de activitate sau 

pietele externe de interes  

 Invitatii ocazionale la mese 

rotunde cu consilierii economici 

ai Romaniei in strainatate sau 

oficiali si delegatii straine in 

functie de domeniul de 

activitate sau pietele externe de 

interes  

 Invitatii ocazionale la 

mese rotunde cu consilierii 

economici ai Romaniei in 

strainatate sau oficiali si 

delegatii straine in functie de 

domeniul de activitate sau 

pietele externe de interes 

 Invitatii ocazionale la mese 

rotunde cu consilierii economici 

ai Romaniei in strainatate sau 

oficiali si delegatii straine in 

functie de domeniul de 

activitate sau pietele externe de 

interes 

 Invitatii ocazionale la mese 

rotunde cu consilierii economici 

ai Romaniei in strainatate sau 

oficiali si delegatii straine in 

functie de domeniul de 

activitate sau pietele externe de 

interes 

   Doua invitatii (1 invitatie 

valabila pentru 2 persoane) la 

spectacolele din seria Serate 

Muzicale in Bucuresti (in 

fiecare zi de marti, ora 19.00, 

Sala de Concerte, Palatul CCIB, 

etaj 3) 

*rezervarea locurilor se face 

numai la solicitarea firmelor 

membre transmisa prin email, la 

adresa membri@ccib.ro, cu 2 

saptamani inainte de data la 

care reprezentantii firmei doresc 

sa beneficieze de invitatie 

 Patru invitatii (1 invitatie 

valabila pentru 2 persoane) la 

spectacolele din seria Serate 

Muzicale in Bucuresti (in 

fiecare zi de marti, ora 19.00, 

Sala de Concerte, Palatul CCIB, 

etaj 3) 

*rezervarea locurilor se face 

numai la solicitarea firmelor 

membre transmisa prin email, la 

adresa membri@ccib.ro, cu 2 

saptamani inainte de data la 

care reprezentantii firmei doresc 

sa beneficieze de invitatie 

 Opt invitatii (1 invitatie 

valabila pentru 2 persoane) la 

spectacolele din seria Serate 

Muzicale in Bucuresti (in 

fiecare zi de marti, ora 19.00, 

Sala de Concerte, Palatul CCIB, 

etaj 3) 

*rezervarea locurilor se face 

numai la solicitarea firmelor 

membre transmisa prin email, la 

adresa membri@ccib.ro, cu 2 

saptamani inainte de data la 

care reprezentantii firmei doresc 

sa beneficieze de invitatie 

   Diseminarea de 

materiale de promovare in 

spatiile speciale de promovare 

de la sediul CCIB 

(pliante/brosuri in standers) 

 Diseminarea de 

materiale de promovare in 

spatiile speciale de promovare 

de la sediul CCIB 

(pliante/brosuri in standers) 

 Diseminarea de 

materiale de promovare in 

spatiile speciale de promovare 

de la sediul CCIB 

(pliante/brosuri in standers) 

In completarea celor de mai sus, specific activitatii firmei/societatii, se poate stabili de comun acord un pachet de servicii personalizat, axat pe promovare/publicitate 

sau pe alte servicii de interes pentru membru, incluse in categoria de cotizatii aleasa.  
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SERVICII CU TARIFE PREFERENTIALE PENTRU MEMBRII CCIB CU COTIZATIA PLATITA LA ZI 

STANDARD 

250 EURO* 

30% reducere 

aplicata la tarifele standard 

practicate de CCIB 

PROFESIONAL 

500 EURO* 

40% reducere 

aplicata la tarifele standard 

practicate de CCIB 

GOLD 

750 EURO* 

50% reducere 

aplicata la tarifele standard 

practicate de CCIB 

PLATINUM 

1500 EURO* 

50% reducere 

aplicata la tarifele standard 

practicate de CCIB 

DIAMOND 

3000 EURO* 

50% reducere 

aplicata la tarifele standard 

practicate de CCIB 

 furnizare informatii de afaceri 

despre firme din Romania; 

 furnizare informatii de afaceri 

despre firme din Romania; 

 furnizare informatii de afaceri 

despre firme din Romania; 

 furnizare informatii de afaceri 

despre firme din Romania; 

 furnizare informatii de afaceri 

despre firme din Romania; 

 participare la seminarii, 

întâlniri de afaceri cu 

parteneri din tara şi 

strainatate; 

 participare la seminarii, 

întâlniri de afaceri cu 

parteneri din tara şi 

strainatate; 

 participare la seminarii, 

întâlniri de afaceri cu 

parteneri din tara şi 

strainatate; 

 participare la seminarii, 

întâlniri de afaceri cu 

parteneri din tara şi 

strainatate; 

 participare la seminarii, 

întâlniri de afaceri cu 

parteneri din tara şi 

strainatate; 

 operatiuni la Registrul 

Comertului; 

 operatiuni la Registrul 

Comertului; 

 operatiuni la Registrul 

Comertului; 

 operatiuni la Registrul 

Comertului; 

 operatiuni la Registrul 

Comertului; 

 acordare consultanta pe 

probleme de: comert exterior, 

regim vamal; relatii publice si 

comunicare; 

 acordare consultanta pe 

probleme de: comert exterior, 

regim vamal; relatii publice si 

comunicare; 

 acordare consultanta pe 

probleme de: comert exterior, 

regim vamal; relatii publice si 

comunicare; 

 acordare consultanta pe 

probleme de: comert exterior, 

regim vamal; relatii publice si 

comunicare; 

 acordare consultanta pe 

probleme de: comert exterior, 

regim vamal; relatii publice si 

comunicare; 

 participare la cursurile 

organizate de CCIB; 

 participare la cursurile 

organizate de CCIB; 

 participare la cursurile 

organizate de CCIB; 

 participare la cursurile 

organizate de CCIB; 

 participare la cursurile 

organizate de CCIB; 

 organizare prezentari de 

produse şi servicii ale firmei; 

 organizare prezentari de 

produse şi servicii ale firmei; 

 organizare prezentari de 

produse şi servicii ale firmei; 

 organizare prezentari de 

produse şi servicii ale firmei; 

 organizare prezentari de 

produse şi servicii ale firmei; 

 promovarea prin includerea 

unui  e-banner pe pagina web 

a CCIB; 

 promovarea prin includerea 

unui  e-banner pe pagina web 

a CCIB; 

 promovarea prin includerea 

unui  e-banner pe pagina web 

a CCIB; 

 promovarea prin includerea 

unui  e-banner pe pagina web 

a CCIB; 

 promovarea prin includerea 

unui  e-banner pe pagina web 

a CCIB; 

 reprezentarea de catre CCIB 

la târguri/expozitii organizate 

în tara şi strainatate; 

 reprezentarea de catre CCIB 

la târguri/expozitii organizate 

în tara şi strainatate; 

 reprezentarea de catre CCIB 

la târguri/expozitii organizate 

în tara şi strainatate; 

 reprezentarea de catre CCIB 

la târguri/expozitii organizate 

în tara şi strainatate; 

 reprezentarea de catre CCIB 

la târguri/expozitii organizate 

în tara şi strainatate; 

 eliberare de certificate: 

-de origine; 

-de forta majora 

-de notorietate. 

 eliberare de certificate: 

-de origine; 

-de forta majora; 

-de notorietate. 

 eliberare de certificate: 

-de origine; 

-de forta majora; 

-de notorietate. 

 eliberare de certificate: 

-de origine; 

-de forta majora; 

-de notorietate. 

 eliberare de certificate: 

-de origine; 

-de forta majora; 

-de notorietate. 

 elaborarea, la cerere, de 

studii statistice despre 

 elaborarea, la cerere, de 

studii statistice despre 

 elaborarea, la cerere, de 

studii statistice despre 

 elaborarea, la cerere, de 

studii statistice despre 

 elaborarea, la cerere, de 

studii statistice despre 



 
Bucureşti: indicatori 

macroeconomici; indicatori 

statistici de comert exterior; 

statistici comercianti. 

Bucureşti: indicatori 

macroeconomici; indicatori 

statistici de comert exterior; 

statistici comercianti. 

Bucureşti: indicatori 

macroeconomici; indicatori 

statistici de comert exterior; 

statistici comercianti. 

Bucureşti: indicatori 

macroeconomici; indicatori 

statistici de comert exterior; 

statistici comercianti. 

Bucureşti: indicatori 

macroeconomici; indicatori 

statistici de comert exterior; 

statistici comercianti. 

 elaborarea, la cerere, de 

rapoarte financiare: date de 

contact; profilul complet al 

firmei; indicatori financiari. 

 elaborarea, la cerere, de 

rapoarte financiare: date de 

contact; profilul complet al 

firmei; indicatori financiari. 

 elaborarea, la cerere, de 

rapoarte financiare: date de 

contact; profilul complet al 

firmei; indicatori financiari. 

 elaborarea, la cerere, de 

rapoarte financiare: date de 

contact; profilul complet al 

firmei; indicatori financiari. 

 elaborarea, la cerere, de 

rapoarte financiare: date de 

contact; profilul complet al 

firmei; indicatori financiari. 

 

* Plata se efectueaza in lei la cursul de schimb valutar leu/Euro comunicat de BNR, valabil la data efectuarii platii 

 

TAXA DE INSCRIERE: 

Pentru societati comerciale se aplica Criteriul "Capital social" subscris (RON) 

 200 – 1.000  30 lei 

 1.001 – 2.500  50 lei 

 2.501 – 10.000  100 lei 

 peste 10.000  200 lei 

 Persoane fizice autorizate  30 lei 

 Pentru asociatii profesionale / federatii / organizatii patronale / camere bilaterale  50 lei 

 

BANCA:   B.R.D. - SUCURSALA UNIREA 

   CONT:    RO61BRDE441SV51068924410 

Camera de Comert şi Industrie a Municipiului Bucureşti 

Cod de identificare fiscal (C.I.F.): 17823540 

Str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, Bucuresti 

E-mail: membri@ccib.ro 

Mobil: 0728.135.876 


