
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru 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 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea 

situației 

actuale 

 

 

 

 

Exportul constituie unul din cei mai importanti factori de crestere 

economica si de dezvoltare a comertului exterior.  

Conform Strategiei Nationale de export a Romaniei pentru perioada 

2014 – 2020, “nu exista tara in lume care sa nu puna accent pe 

sustinerea exporturilor nationale”. In plus, de mentionat prevederile 

Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care instituie necesitatea 

asigurarii calitatii, continuitatii, accesibilitatii nevoilor specifice ale 

diverselor categorii de utilizatori.  

In Romania, Sistemul de sustinere si promovare a exportului este 

reglementat prin OUG nr.120/25.09.2002 (Monitorul Oficial nr. 

727/04.10.2002) aprobata prin Legea nr.663/16.12.2002, cu 

modificarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial nr. 

81/25.01.2005. 

In cadrul Sistemului s-a pus accentul pe dezvoltarea programului de 

promovare a exporturilor din administrarea Ministerului Economiei, 

Comertului, si Relatiilor cu Mediul de Afaceri. Fondurile de la 

bugetul de stat pentru sustinerea si promovarea exportului se aproba 

distinct in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu 

Mediul de Afaceri. 

In conditiile cadrului legal actual, categoriile de activitati finantate de 

la bugetul de stat in cadrul programelor prevazute in anexa se 

actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor 

competente.  

Prin Programul de promovare a exportului, administrat de catre 

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, 

http://www.dce.gov.ro/materiale%20site/acte_normative/Ordonanta_de_urgena_nr_120_din_2002.htm
http://www.dce.gov.ro/materiale%20site/Pagina_de_baza_Programul_de_promovare_exp_adm_MEC.html
http://www.dce.gov.ro/materiale%20site/Pagina_de_baza_Programul_de_promovare_exp_adm_MEC.html


 

instrument aflat in administrarea Ministerului Economiei, Comertului 

si Relatiilor cu Mediul de Afaceri se suporta, in conditiile legii, partial 

sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind: 

a) participarea la targuri si expozitii internationale, cu 

suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, 

cazarea si asigurarea medicala pentru un participant de la 

fiecare firma expozanta, la nivelul baremelor stabilite 

pentru institutiile publice, precum si suportarea totala a 

cheltuielilor privind transportul si manipularea 

exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, 

formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea 

ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii 

actiunii promotionale, 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 asociatei profesionale care 

contribuie la realizare actiunii respective, 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 mini-expozitiilor, 

precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate 

pentru realizarea targurilor si expozitiilor internationale, 

cu aprobarea ordonatorului principal de credite; 

b) organizarea de misiuni economice si actiuni de 

promovare a exporturilor in strainatate, cu suportarea a 

50% din cheltuielile de transport extern, cazare si 

asigurare medicala pentru un reprezentant de la fiecare 

firma participanta, la nivelul baremelor stabilite pentru 

institutiile publice, precum si suportarea totala a 

cheltuielilor privind transportul in interiorul tarilor de 

destinatie pentru persoanele care participa la actiunile 

respective, a cheltuielilor 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 cheltuielilor pentru inchirierea 

spatiilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor 

necesare desfasurarii acestora  cum sunt: TV, video, 



 

retroproiector, computer si alte aemenea, a cheltuielilor 

de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru 

elaborarea si transportul materialelor de promovare si de 

prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, ecusoane si alte 

asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a 

cheltuielilor pentru formalitatile vamale aferente 

materialelor de promovare si de prezentare, precum si 

mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea actiunilor 

pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului 

prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare 

a misiunilor economice si actiunilor de promovare, 

precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate 

pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea 

ordonatorului de credite; 

c) realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv 

pentru obiective complexe, pe baze concurentiale, in 

conformitate cu legislatia in vigoare, cu suportarea a 50% 

din cheltuielile aferente; 

d) realizarea de actiuni de publicitate si reclama cu 

caracter general,  pe piete de interes pentru exportul 

romanesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totala a 

cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea 

materialelor de publicitate si reclama cu caracter general 

in strainatate si la ambasadele straine din Romania s.a 

Programului ii sunt incidente dispozitiile OUG nr.120/25.09.2002, 

enuntata anterior, privind aprobarea Sistemului de sustinere si 

promovare  a exportului cu finantare de la bugetul de stat, HG 

296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a actiunilor din 

Programul de Promovare a Exportului, administrat de MECRMA.  

Conform alin (4) din cuprinsul art 2 al HG 296/2007, pentru actiunile 

de promovare a exportului prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) din 

cuprinsul art 2, antementionat, se instituie scheme de minimis care se 

aproba prin ordin al ministrului. 

Anual, Ministerul Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de 

Afaceri asigura, prin Programul de Promovare a Exportului 

participarea la targuri si expozitii internationale organizate in 

strainatate sub pavilion national, organizarea de misiuni economice in 

strainatate. 

Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii 

internationale se realizeaza pe piete de interes, conform Strategiei 

Nationale de Export, prin organizarea de pavilioane nationale, 

standuri specializate pe produse sau miniexpozitii, pe baza de 

http://www.dce.gov.ro/materiale%20site/acte_normative/Ordonanta_de_urgena_nr_120_din_2002.htm


 

programe anuale elaborate de MECRMA, cu un an inainte de 

desfasurarea manifestarilor, in consultare cu patronatele de ramura si 

aprobate de Consiliul de Export.  

 

2. Schimbări 

preconizate 

 

 

Avand in vedere evolutia in materia organizarii targurilor (37 realizate 

pana in prezent in cursul anului bugetar), se impune luarea unor 

masuri imediate in vederea crearii unui cadru de manifestare care sa 

permita accesul sporit al beneficiarilor la aceasta facilitate si 

fluidizarea modului de decontare a platilor.  

Luand in considerare faptul ca, in materia dedusa analizei, organizarea 

presupune inchirierea spatiului expozitional, aspecte care, in marea 

majoritate a cazurilor intra in aria de competenta exclusiva a 

organizatorului extern, apare ca necesara eliminarea acestor elemente 

din obiectul angajamentului legal incheiat cu firma organizatoare 

selectata de MECRMA. De mentionat ca procentul din suma 

contractata, aferent elementelor indicate, reprezinta aproximativ 70% 

din total pret.  

Diminuarea obiectului contractului incheiat cu firma organizatoare va 

avea ca efect imediat diminuarea pretului contractului incheiat cu 

aceasta si implicit diminuarea proportionala a comisionului acordat. 

Prin urmare, se va inregistra un plus in capitolul de cheltuieli cu 

destinatie speciala in bugetul ministerului, respectiv o crestere a sumei 

de acordat potentialilor beneficiari pentru alte manifestari de acest tip. 

Transportul exponantelor, asigurarea si manipularea exponatelor, 

mostrelor si materialelor publicitare, realizarea materialelor 

promotionale precum si formalitatile vamale aferente acestora, 

cazarea, asigurarea medicala si celelalte servicii asigurate 

beneficiarilor in conditiile legii, etc vor face in continuare obiect al 

contractului incheiat cu societatea organizatoare.  

Un alt efect il reprezinta, prin contractarea si implicit plata directa de 

catre MECRMA catre organizatorul extern a inchirierii spatiului 

expozitional, construirea si/sau amenajarea standului, a fluidizarii 

platilor, reducerea penalitatilor si majorarilor de intarziere.  

Strategia Nationala de Export - cadru orientativ de actiune pentru 

operatorii economici potential exportatori de produse si servicii pe 

pietele externe pentru perioada 2014 – 2020 trateaza problematica 

exportului din perspectivele: dezvoltare, competitivitate, client si 

capacitate institutionala, si formuleaza principalele considerente 

strategice in aceste domenii. Conform strategiei, România se situeaza 

la un nivel scazut sub anumite aspecte, dintre care enuntam:  volum 

mic de resurse bugetare acordate instrumentelor si sectorului public 



 

pentru activitati de promovare si sustinere;  lipsa unor instrumente de 

sprijin moderne, etc.  

Fata de cele de mai sus, avand in vedere practica dobandita la nivel 

institutional, precum si evenimentele legislative de data recenta 

incidente, dintre care enuntam inclusiv modificarea cadrului legal in 

materia achizitiilor publice, in urma evaluarii, masurarii impactului si 

planificarii realizate, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor 

cu Mediul de Afaceri a concluzionat necesitatea adaptarii 

instrumentului de sustinere a exportului astfel incat sa raspunda unui 

numar sporit de beneficiari, in conditii de economicitate, eficacitate si 

eficienta a derularii Programului de Promovare a Exportului.  

Adaptarea instrumentului de sustinere a exportului presupune 

implementarea masurilor individualizate anterior, respectiv 

modificarea cadrului legal incident in vederea crearii posibilitatii 

inchirierii spatiului expozitional, plata taxelor obligatorii si 

construirii si/sau amenajarii standului direct de catre MECRMA si 

pe cale de consecinta, ajustarea obiectului si pretului contractului cu 

firma organizatoare selectata in conditiile legii. 

 

Avand in vedere necesitatea imediata a fluidizarii platilor si 

modificarii mecanismului de contractare a firmelor organizatoare 

astfel incat instrumentul aflat in administrarea Ministerului 

Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri sa poata 

continua in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate si sa 

poata raspunde indeplinirii obiectivelor aferente Programului de 

Promovare a Exporturilor, se impune, in regim de urgenta, 

modificarea si completarea OUG nr 120/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, republicata. Acest aspect presupune un mai 

bun control al modului in care fondurile publice nationale destinate 

beneficiarilor de ajutor de minimis sunt folosite.  

Luand in considerare ca neluarea masurilor care se impun, enuntate, 

conduce la imposibilitatea continuarii programului.  

Considerand ca se impune luarea unor masuri urgente in vederea 

crearii unui cadrul legislativ la nivel national care sa raspunda atat 

solicitarilor mediului de afaceri in domeniul cresterii numarului de 

beneficiari de ajutor de minimis pentru promovarea exporturilor, cat 

si necesitatii continuarii programului aflat in administrarea 

ministerului de resort, in conditii de transparenta, eficienta, 

eficacitate si economicitate a utilizarii fondurilor publice,  

Intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie 

situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi 

amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea 

ordonantei de urgenta,  

Este necesara adoptarea prezentei ordonante de urgenta.  



 

 

3. Alte 

informaţii  

 

Nu este cazul. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impact 

macroeconomic 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul 

asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de 

stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact 

asupra mediului 

de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2^1. Impactul 

asupra 

sarcinilor 

administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2. Impactul 

asupra IMM-

urilor  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul 

social 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact 

asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte 

informaţii  

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor 

bugetare, 

plus/minus, din 

care: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 



 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat 

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, 

plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale: 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact 

financiar, 

plus/minus, din 

care: 

a)
 
buget de stat 

b) bugete locale 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor 

bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru 

a compensa 

reducerea 

veniturilor 

bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor 

bugetare. 

Nu este necesară efectuarea unor asemenea calcule. 

7. Alte informaţii -   Nu este cazul 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare    

1. Măsuri 

normative necesare 

pentru aplicarea 

prevederilor 

proiectului de act 

normativ: 

Ulterior promovarii prezentului proiect de act normativ se va 

modifica HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de 

derulare a actiunilor din Programul de Promovare a 

Exportului, administrat de MECRMA.  

 



 

 

1^1. 

Compatibilitatea 

proiectului de act 

normativ cu 

legislaţia în 

domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu 

legislaţia 

comunitară în 

cazul proiectelor ce 

transpun prevederi 

comunitare; 

 

3. Măsuri 

normative necesare 

aplicării directe a 

actelor normative 

comunitare; 

 

4. Hotărâri ale 

Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene; 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte 

normative şi/sau 

documente 

internaţionale din 

care decurg 

angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii.  Nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii 

privind procesul de 

consultare cu 

organizaţiile 

neguvernamentale, 

institute de 

cercetare şi alte 

organisme 

implicate  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea 

alegerii 

organizaţiilor cu 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 



 

care a avut loc 

consultarea precum 

şi a modului în 

care activitatea 

acestor organizaţii 

este legată de 

obiectul proiectului 

de act normativ 

3. Consultările 

organizate cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale, în 

situaţia în care 

proiectul de act 

normativ are ca 

obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, 

în condiţiile 

Hotărârii 

Guvernului nr. 

521/2005 privind 

procedura de 

consultare a 

structurilor 

asociative ale 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale la 

elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările 

desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale în 

conformitate cu 

prevederile 

Hotărârii 

Guvernului 

nr.750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Actul normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri. 



 

5. Informaţii 

privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul 

Legislativ 

b) Consiliul 

Suprem de 

Apărare a Ţării  

c) Consiliul 

Economic şi 

Social  

d) Consiliul 

Concurenţei 

e) Curtea de 

Conturi   

Proiectul se avizează de Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii   

Secțiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi  

implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

necesitatea 

elaborării 

proiectului de act 

normativ 

 

2. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

eventualul impact 

asupra mediului în 

urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum 

şi efectele asupra 

sănătăţii şi 

securităţii 

cetăţenilor sau 

diversităţii 

biologice  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 



 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de 

punere în aplicare a 

proiectului de act 

normativ de către 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau 

extinderea 

competenţelor 

instituţiilor 

existente. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 2. Alte informații  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția 

României, republicată s-a întocmit alăturatul proiect de Ordonanță a Guvernului pe 

care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l aprobați. 
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