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Guvernul României 

 

Hotărâre nr. ...... 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 296/2007 privind aprobarea 

Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, 

administrat de Ministerul Economiei 

 

 

În temeiul art. .... din Ordonanta de Urgenta nr ,....... privind modificarea si 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120 din 25 septembrie 2002 

privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de 

la bugetul de stat si art. 108, alin. (1) din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.I. Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de 

derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de 
Ministerul Economiei, se modifică si se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (3) al articolului 2 se abroga. 

2. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(1) Repartizarea pe actiunile de promovare a exportului prevazute la art. 2 

alin. (1) a sumei alocate anual de la bugetul de stat pentru aplicarea 

Programului de promovare a exportului se face conform propunerilor 

ordonatorului principal de credite, cu consultarea prealabila a Consiliului de 

export.” 

3.  Anexa „Mecanisme de derulare a actiunilor din Programul de promovare a 

exportului , administrat de Ministerul Economiei si Comertului” se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza: 

3.1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(1) Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale se 

realizeaza pe piete de interes, prin organizarea de pavilioane nationale, standuri 

specializate pe produse sau miniexpozitii, pe baza de programe anuale elaborate de 

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, cu 

consultarea prealabila a patronatelor de ramura si a Consiliului de export.” 

3.2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 

“(1) Administrarea programului de participare la targuri si expozitii internationale 

se face de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de 

Afaceri 

   (2) Contractele de prestari de servicii pentru organizarea participarii la targuri si 

expozitii internationale se incheie de catre Ministerul Economiei, Comertului si 

Relatiilor cu Mediul de Afaceri astfel: 
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a) cu organizatorul extern pentru inchirierea spatiului expozitional si plata 

taxelor obligatorii; in cazul in care organizatorul extern impune preluarea de 

standuri preamenajate acestea vor fi achitate direct de catre minister, 

decontarea urmand a se realiza direct catre acesta din bugetul alocat 

Programului. 

b) cu operatori economici specializati, denumiti in continuare societate 

organizatoare, selectati in conformitate cu metodologia aprobata in conditiile 

legii de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de 

Afaceri, pe baza caietelor de sarcini elaborate pentru celelate servicii 

cuprinse in prezenta Hotarare.  

(3) Detaliile de arhitectura si/sau de executie ale standului se definesc la 

propunerea patronatelor de ramura sau asociatiile profesionale si constituie anexa 

la caietul de sarcini.  

(4) Programele promotionale, cum sunt seminarii, mese rotunde, intalniri de afaceri 

si altele asemenea, de publicitate, reclama comerciala si de negocieri se realizeaza 

cu ocazia manifestarilor expozitionale prevazute la art. 1 de catre Ministerul 

Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, in colaborare cu 

patronatele de ramura sau asociatiile profesionale.” 

3.3. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(1) Beneficiarii programului de participare la targuri si expozitii internationale 

sunt operatorii economici, persoane juridice romane, care indeplinesc urmatoarele 

conditii de eligibilitate:  

a) sunt înregistrați conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Legii 1/2005 privind organizarea și 
funcționarea cooperației și își desfășoară activitatea în România; 

b) au în obiectul de activitate operațiuni de export și nomenclatorul de export 

corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea; 

c) produsele sunt de concepție și/sau marcă proprie, de calitate și cu valoare 

adăugată ridicată; 

d) nu beneficiază pentru târgul sau expoziția internațională organizată în 

străinătate, la care aplică, de finanțare de la alți furnizori de minimis pentru 

acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile; 

e) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui 

ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată; 

f) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data 

depunerii cererii de înscriere-declarației pe propria răspundere pentru participare la 

târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate; 

g) nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, 

lichidare, insolvență colectivă și nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru 

a fi supuse unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor; 

h) nu sunt considerați în dificultate; 

i) pot face dovada că au depus garanția de participare în valoare de 2.000 lei; 
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j) au obținut rezultate pozitive privind eficiența participării la târguri și 
expoziții, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenței la astfel de acțiuni 

anterioare; 

k) sunt respectate de către solicitanți prevederile normelor privind principalele 

activități/acțiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanți la târguri 

și expoziții internaționale finanțate parțial de la bugetul de stat, elaborate de 

MECRMA, în cazul prezenței acestora la astfel de acțiuni anterioare; 

l) numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaționale, cu 

sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an. 

m) nu folosesc ajutorul pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de 

mărfuri.” 

3.4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea programului de participare 

la targuri si expozitii internationale se utilizeaza pentru acoperirea partiala sau 

totala a unor categorii de cheltuieli, dupa cum urmeaza: 

   a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea si asigurarea medicala 

pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru 

institutiile publice;  

b) 100% din cheltuielile pentru transportul, asigurarea si manipularea exponatelor, 

mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, 

depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii 

promotionale, elaborarea proiectului de executie a standului, inchirierea, 

construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor 

aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale, 

cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru 

persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant 

din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la 

realizarea actiunii respective, a caror perioada de deplasare va fi stabilita prin 

caietul de sarcini al actiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de 

prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea 

prezentei romanesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului 

prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor 

nationale, standurilor specializate pe produse si miniexpozitiilor, precum si alte 

cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor si expozitiilor 

internationale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. ” 

3.5. Alineatul (4) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(4) Decontarea cheltuielilor in valuta efectuate de operatorul economic, societatea 

organizatoare si de minister se face in lei, la cursul de schimb comunicat de Banca 

Nationala a Romaniei, valabil la data efectuarii platilor de catre acestia, conform 

documentelor financiar-contabile prezentate. Pentru tarile a caror moneda oficiala 

nu este comunicata de BNR, decontarea cheltuielilor in valuta se va efectua in baza 

chitantei de schimb valutar prezentate, valabila la data efectuarii platilor de catre 

operatorul economic sau de catre societatea organizatoare.” 

3.6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
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“Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri poate 

modifica sau completa programul anual de participare la targuri si expozitii cu alte 

actiuni de interes pentru promovarea exporturilor romanesti, in baza consultarii 

prealabile cu patronatele de ramura si Consiliulul de export, in limita plafonului de 

cheltuieli alocat cu aceasta destinatie.” 

3.7. Alineatele (3) si (4) ale articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“(3) Misiunile economice si actiunile de promovare a exportului se organizeaza in 

tari de interes pentru exportatorii romani si se stabilesc de Ministerul Economiei, 

Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in baza consultarii prealabile cu 

patronatele de ramura sau cu asociatiile profesionale, avand in vedere urmatoarele 

criterii:  

   a) expansiunea si diversificarea geografica a exportului romanesc pe piete cu 

potential de import ridicat;  

   b) promovarea produselor si serviciilor cu valoare adaugata ridicata.”  

(4) Misiunile economice si actiunile de promovare a exportului se administreaza si 

se coordoneaza de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de 

Afaceri. 

3.8. Alineatul (6) al articolului 8 se abroga. 

3.9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Participarea operatorilor economici la aceste manifestari promotionale se face pe 

baza urmatoarelor criterii de eligibilitate:  

a) operatorii economici sunt înregistrați conform Legii societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 1/2005 privind 

organizarea și funcționarea cooperației și își desfășoară activitatea în România; 

b) nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, 

lichidare, insolvență colectivă și nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru 

a fi supuse unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor; 

c) nu beneficiază pentru misiunea economică organizată în străinătate, la care 

aplică, de finanțare de la alți furnizori de minimis pentru acoperirea acelorași 
categorii de cheltuieli eligibile; 

d) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data 

depunerii cererii de înscriere-declarației pe propria răspundere pentru participare la 

misiunile economice organizate în străinătate; 

e) nu sunt considerați în dificultate; 

f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui 

ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată; 

g) au în obiectul de activitate operațiuni de export; 

h) nomenclatorul de export corespunde cu domeniilor prevăzute în tematica 

misiunii economice; 

i) produsele sunt de concepție și/sau marcă proprie, de calitate și cu valoare 

adaugată ridicată; 
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j) au înregistrat rezultate concrete ca urmare a participării la astfel de acțiuni 

anterioare; 

k) nu folosesc ajutorul pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de 

mărfuri.” 

3.10 Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea misiunilor economice si a 

actiunilor de promovare a exportului se asigura din bugetul Ministerului 

Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri Sumele astfel repartizate 

se utilizeaza pentru acoperirea partiala sau totala a unor categorii de cheltuieli, 

dupa cum urmeaza:  

   a) 50% din cheltuielile de transport extern, cazare si asigurare medicala pentru un 

participant de la fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile 

publice;  

   b) 100% din cheltuielile privind transportul in interiorul tarii de destinatie, pentru 

persoanele care participa la actiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru 

persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant 

din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la 

realizarea actiunii respective, cheltuielile pentru inchirierea spatiilor aferente 

intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora, cum sunt TV, 

video, retroproiector, computer si altele asemenea, cheltuielile de reprezentare si 

protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul si asigurarea materialelor de 

promovare si de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane si altele 

asemenea, cheltuielile pentru transportul si asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru 

formalitatile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si 

mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea actiunii pe plan local, cheltuielile 

aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a 

misiunii economice sau a actiunii de promovare, precum si alte cheltuieli care se 

justifica a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite.” 

 

3.11. Alineatul (3) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Decontarea cheltuielilor in valuta efectuate de operatorul economic si societatea 

organizatoare se face de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul 

de Afaceri, in lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, 

valabil la data efectuarii platilor de catre acestia, conform documentelor financiar-

contabile prezentate. Pentru tarile a caror moneda oficiala nu este comunicata de 

BNR, decontarea cheltuielilor in valuta se va efectua in baza chitantei de schimb 

valutar prezentate, valabila la data efectuarii platilor de catre operatorul economic 

sau de catre societatea organizatoare. “ 

3.12. Alineatul (5) al art 22 se abroga. 

3.13. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Fondurile bugetare repartizate anual pentru finantarea cheltuielilor prevazute la 

art. 22 alin. (4) se asigura Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu 

Mediul de Afaceri.” 
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Art.II. In tot cuprinsul hotararii, sintagma „Ministerul Economiei si Comertului” si 

„Centrul Roman pentru Promovarea Comertului” se inlocuiesc cu sintagma 

„Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri”. 

 

Art. III. Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de 

derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de 

Ministerul Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

239 din 06/04/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se republică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, sub o nouă numerotare. 

  

Prim-Ministru 

 
Dacian Julien CIOLOS 


