
 

 

CERERE  

de aderare la Asociația Patronală Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova 

 

 

Conform hotărârii adoptate în baza Statutului organizației, rog să acceptați aderarea companiei:  

 

la Asociația a Companiilor din Industria Electronică din Moldova. Statutul Asociației îl acceptăm și 

plata deplină și în termen a cotizațiilor o garantăm.  

 

Nivelul de participare pentru care optăm este: 

☐Membru cu drepturi depline Gold 

Taxa anuală de membru urmează să fie achitată în regim anual după cum urmează: 

cel puțin 1500 Euro 

☐Membru cu drepturi depline 

Taxa anuală de membru urmează să fie achitată în regim anual după cum urmează: 

500 Euro  

☐Membru cu drepturi depline Universitatea Tehnică a Moldovei 

Gratuit 

☐Membru asociat (alte instituții de învățământ de profil) 

Gratuit 

☐Membru asociat 

Taxă anuală de membru asociat urmează să fie achitată în regim anual, după cum urmează: 

250 Euro – aplicabil doar Întreprinderilor Mici și Mijlocii  

☐Membru asociat – Startup 

Taxa anuală de membru asociat urmează să fie achitată în regim anual, după cum urmează: 

50 Euro – destinate afacerilor timpurii până la trei ani, cu o echipă de maximum 10 persoane, care nu este o 

filială a unei corporații multinaționale. 

 

Asociația Patronală ACEM 

MD-2069, mun. Chișinău 

str. Calea Ieșilor, nr.17/2 

 



 

Rechizitele companiei 

Adresa poștală             

Rechizitele bancare              

 

Domeniile de activitate (sectorul căruia doriți să fiți atribuit în asociație):  

☐Electronică  ☐Microelectronică ☐Nanotehnologie ☐ Sisteme embedded ☐ Software  

☐Cercetare și Dezvoltare (R&D) ☐EMS ☐Altele         

Descrierea activităților de bază           

               

Cuvinte cheie (pentru căutare):            

Anul înregistrării companiei             

Numărul de angajați             

Informație de contact: 

Telefon   fax     e-mail       

Directorul companiei: 

Nume/prenume  

Telefon                                                                  e-mail 

Reprezentantul companiei în Asociație 

Nume/prenume, funcția 

Telefon fax                                              e-mail             

 

Directorul companiei 

 

                                          

(Ștampila companiei)     (Numele/prenumele)                  (Semnătura)  

         

Notă: Solicitantul este obligat pe parcursul a 30 zile din data hotărârii Consiliului de Administrare despre primirea lui ca membru al Asociației să 

prezinte următorul set de documente: 

1. Copia Certificatului de Înregistrare 

2. Extrasul din Registrul de Stat al Întreprinderilor 

3. Copiile documentelor de constituire ale întreprinderii 

4. Copiile licențelor deținute 

5. Informația privind genul de activitate al întreprinderii, precizînd activitățile principale și secundare 

6. Preocesul verbal privind decizia de aderare (în cazul în care administratorul nu este împuternicit să adopte decizii privind aderarea la anumite 

organizații) 

7. Descrierea succintă a companiei 


