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ANEXA 4 
la Ordinul ME nr. 685/27/05/2014 

 
           CERERE DE ÎNSCRIERE- DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE*1) 

       privind participarea la târguri internaţionale/misiuni economice, 
   cu finanţare de la bugetul statului, administrate de Ministerul Economiei 

 
Târgul internaţional/Misiunea economică: ............................................................................. 
Perioada de desfăşurare: .......................................................................................................... 
Profilul acţiunii promoţionale: ................................................................................................ 
1. Date de identificare a solicitantului 
    Denumirea societăţii*2) ...................................................................................................... 
    Adresa (sediul social) ........................................................................................................,  
    Codul poştal ....................... Tel. ...................................... fax ..........................................., 
    e-mail ......................................, pagină web ................................................... 
    Număr de înregistrare în registrul comerţului .............................., data înregistrării  
    .............................................. 
    Codul de identificare fiscală ................................................................................................. 
    Forma juridică ................................................................................................................... 
    Structura acţionariatului: stat/mixt/privat 
    Societatea este controlată juridic sau de facto*3) de: …………………………………… 
    Obiectul de activitate ………………………………………………………………………    
    ................................................................................................................................................ 
    Codul CAEN ........................................................................................................................... 
    Societatea are în obiectul de activitate operaţiuni comerciale de export și a desfășurat 
operațiuni comerciale în ultimul an. 

 
2. Nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului international/misiunii 

economice la care solicităm participarea.  
3. Produsele şi serviciile de export pe care intenţionăm să le promovăm şi denumirea 

brandului (în cazul în care acesta există): …………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................... 
Aceste produse/servicii sunt de concepție și/sau marcă proprie, au valoare adăugată rezultată 
din prelucrarea în România şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe 
pieţele externe. 
    4. Societatea îndeplineşte toate condiţiile de eligibilitate, prevăzute la art. 3 alin. (1) din 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 şi de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, după 
cum urmează: 
    a) În ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs grupul de întreprinderi*3) din care face 
parte societatea, aşa cum este definită prin termenul de “întreprindere unică” la art. 2, pct. (2) 
din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, NU a beneficiat de ajutoare de minimis din sursele 
statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării 
solicitate, să depăşescă echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă 
operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.  
Situația ajutoarelor de minimis*4) de care a beneficiat grupul de întreprinderi până la data 
prezentei se prezintă astfel: 

- Valoarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat societatea în ultimii 2 ani fiscali 
şi în anul fiscal în curs …………………Euro 
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- Valoarea ajutoarelor de minimis de care au beneficiat celelalte entități controlate 
juridic sau de facto de grupul de întreprinderi, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în 
curs …………………Euro 

- Valoarea cumulată a ajutorului de minimis la nivelul grupului…………………..Euro 
 
    c) Societatea NU se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, 
închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în insolvență colectivă și NU îndeplinește 
condițiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei procedure de insolvență colectivă la 
cererea creditorilor lor. 
    d) La data prezentei cereri de înscriere, societatea NU înregistrează debite la bugetul de 
stat sau la bugetul local. 
    e) Societatea nu este în dificultate*5). 
    f) Împotriva societăţii NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă 
această decizie de recuperare nu a fost deja executată; 
    g) Societatea a înregistrat rezultate pozitive privind eficienţa în urma participării la 
acţiunile din programul de promovare a exportului cu sprijin de la bugetul de stat. În cazul 
participării la astfel de acţiuni în anii anteriori, se vor menţiona târgurile sau misiunile 
economice la care a participat cu sprijin de la bugetul de stat şi, pe scurt, rezultatele 
consemnate: ................................................................................................................................ 
     - a încheiat contracte de export DA/NU (se alege una dintre variante, cealaltă se şterge). 

Valoarea estimativă .................................................................................................; 
     - s-a îmbunătăţit calitatea produselor DA/NU (se alege una dintre variante, cealaltă se 

şterge); 
- alte avantaje ..............................................................................................................; 

    h) Societatea va participa, în anul curent, la .......... târguri şi la …….. misiuni economice 
cu finanţare de la bugetul statului; 
    i) Societatea cunoaște și respectă prevederile normelor privind principalele 
activităţi/acţiuni care se realizează de societăţile comerciale participante la acţiuni din 
programul de promovare a exportului, finanţate parţial de la bugetul de stat, elaborate de 
Ministerul Economiei. 
    5. Societatea se obligă să suporte costul transportului și cazarea pentru delegatul desemnat 
și să transmită societăţii organizatoare documentele justificative pentru cheltuielile de 
transport şi cazare, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziţionale, 
urmând ca decontarea acestor cheltuieli să se facă de către organizatorul târgului, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la aprobarea decontului acțiunii. 
    6. Societatea se obligă ca, la încheierea perioadei de desfăşurare a manifestării 
promoţionale, să comunice coordonatorului pavilionului datele privind eficienţa participării la 
această acţiune, iar, după 6 luni de la încheierea acesteia, să transmită la Ministerul 
Economiei şi structurii asociative o situație privind eficienţa participării la această 
manifestare promoţională.  
    7. Suprafaţa necesară pentru expunere: 16 mp. 
    8. Dotări specifice pentru expunere şi numărul acestora (podiumuri, vitrine, manechine şi 
tip manechine, standere, umeraşe, stativ rotativ pentru mostre etc.)*6)  
.................................................................................................................................................... 
    9. Societatea va expune în standul repartizat (mostre, cataloage, pliante, postere etc.)*7)  
    .............................................................................................................................................. 
    ..............................................................................................................................................    
10. Societatea are un program propriu de promovare la târg/misiunea economică (de 
exemplu, întâlniri de afaceri, degustări, obiecte promoţionale personalizate, articole 
publicitare în afara standului, mape pentru presă etc.). ………………………………………. 
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 ..................................................................................................................................................... 
    11. Greutatea/Volumul mostrelor şi eventuale condiţii speciale de transport ………………. 
...................................................................................................................................................... 
    12. Persoana de contact şi coordonatele de contact ale acesteia: ………………………….. 
 .................................................................................................................................................... 
    13. Numele delegatului/reprezentantului propriu care va participa la această manifestare 
promoţională, coordonatele de contact şi limbile străine cunoscute de acesta şi nivelul de 
cunoaştere al acestora: .............................................................................. 
    14. Documente anexate: 

a) Certificatul de atestare fiscală*8), emis de administraţia financiară, valabil la data 
depunerii cererii de înscriere; 

b) Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele, emis de autoritatea locală - primărie, 
valabil la data depunerii cererii de înscriere; 

c) Copia ordinului de plată a garanţiei în valoare de 2.000 lei, în cazul participării la 
târguri şi expoziţii internaţionale*9) 

15. Alte menţiuni: 
 ................................................................................................................................................. 
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor, cu scopul de a 
obţine avantaje pecuniare, este pedepsită conform legilor în vigoare. 

Data:         
    Director general/Administrator, 

            ............................................. 
                                                 (numele și prenumele, semnătura şi ştampila) 

 
                   Avizat, 
         Denumirea grupului*3)…….. 
 Președinte/Director general/Administrator 
(numele și prenumele, semnătura şi ştampila) 
 
         
 
 
 
*1) Se completează prin tehnoredactare. Cererea de înscriere şi anexele aferente se transmit la Ministerul 
Economiei şi, în original, începând cu 6 luni înaintea perioadei de desfăşurare a evenimentului promoţional. 
Cererea de înscriere, în original, se semnează şi se ştampilează pe fiecare pagină (dreapta jos). 
*2) Se înscrie denumirea completă, conform înregistrării în registrul comerţului. Potrivit HG 297/2007 pot 
participa la Programul de export societățilele înregistrate conform Legii nr. 31/1990. Potrivit art. 108 din Legea 
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile 
cooperative beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societăţile comerciale înfiinţate în 
conformitate cu Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
*3) În sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, o „întreprindere unică” include toate întreprinderile între care 
există cel puțin una dintre relațiile următoare:  
(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;  
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de 
conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui 
contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din 
statutul acesteia;  
(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza 
unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau 
ale asociaților întreprinderii respective. 
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Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) 
literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice. 
*4) Echivalentul în euro al ajutoarelor de minimis se calculează pe baza ratei de referință a BNR de la data 
acordării grantului. 
*5) O firmă este considerată ca fiind în dificultate în următoarele situaţii: în cazul unei societăţi cu răspundere 
limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital 
s-a pierdut în ultimele 12 luni, sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi 
responsabili pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu şi 
mai mult de un sfert din acest capital sa pierdut în cursul ultimelor 12 luni, ori pentru întreprinderile de orice 
formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de 
legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 
*6) În lipsa acestor informaţii, dotările specifice se vor asigura de societatea participantă. 
*7) În cazul confecţiilor sau altor produse textile, mobilier, produse artizanale, sticlărie, articole de uz casnic, se 
va preciza denumirea colecţiei care va fi expusă în stand, iar în cazul invenţiilor sau produselor brevetate se va 
preciza dacă societatea deţine brevet înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi tipurile de produse 
pentru care a fost emis brevetul. 
*8) În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acţiuni promoţionale, în termenul de valabilitate 
al certificatelor de atestare fiscală, operatorul economic poate anexa o copie a acestor documente, semnate şi 
ştampilate pe fiecare pagină, cu menţiunea "conform cu originalul" şi indicarea manifestării la care a depus 
documentele originale. 
*9) Garanţia se depune în contul Ministerului Economiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, nr. 
RO05TREZ7005005XXX002305, CUI 24931499. Garanţia se va returna în termen de 10 zile lucrătoare după 
încheierea manifestării, la solicitarea scrisă a expozantului. În cazul retragerii, garanţia se va executa şi se va 
solicita şi plata cheltuielilor efectuate care exced valoarea garanţiei. În cazul în care societatea nu va fi selectată, 
garanţia se returnează în termen de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii Comisiei de selecţie a operatorilor 
economici participanţi din cadrul Ministerului Economiei. 
 
 
    
 


