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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat
pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat,
aprobat„ prin Legea nr. 663/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Mecanismele de acordare a
sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea
Programului de promovare a exportului, administrat de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Suma alocat„ de la bugetul de stat,
anual, Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului va fi utilizat„
pentru acoperirea, par˛ial„ sau total„, a cheltuielilor
necesare aplic„rii programului prev„zut la art. 1, pentru
urm„toarele ac˛iuni de promovare a exportului:
a) participarea la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale
organizate Ón str„in„tate, conform programului elaborat
anual de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului;

b) organizarea de misiuni economice ∫i ac˛iuni de
promovare a exporturilor Ón str„in„tate;
c) sprijinirea organiz„rii ∫i func˛ion„rii de reprezentan˛e
comerciale rom‚ne∫ti Ón str„in„tate, realizate prin
parteneriat public-privat, pe pie˛e de interes pentru exportul
rom‚nesc;
d) realizarea de studii de pia˛„ ∫i pe produse, inclusiv
pentru obiective complexe;
e) editarea ∫i distribuirea Ón str„in„tate ∫i la ambasadele
str„ine din Rom‚nia a buletinelor informative privind oferta
de export;
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f) realizarea de ac˛iuni de publicitate ∫i reclam„ cu
caracter general, pe produse ∫i grupe de produse, pe pie˛e
de interes pentru exportul rom‚nesc.
(2) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului administreaz„ ∫i
coordoneaz„ ac˛iunile de promovare a exportului prev„zute
la alin. (1).
(3) Ac˛iunile de promovare a exportului prev„zute la
alin. (1) lit. a) ∫i b) se administreaz„ de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„ cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, prin delegarea c„tre acesta
a opera˛iunilor de Óncheiere, finan˛are ∫i derulare a
contractelor de prest„ri de servicii pentru realizarea
ac˛iunilor respective.
Art. 3. — (1) Repartizarea pe ac˛iunile de promovare a
exportului prev„zute 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 ∫i patronatelor de ramur„,
aprobate de Consiliul de export.
(2) Sumele repartizate conform alin. (1) se pot
redistribui Ón cursul anului pe ac˛iuni de promovare a
exportului, Ón condi˛iile prev„zute la alin. (1), Ón limita
sumei alocate de la bugetul de stat pentru Programul de
promovare a exportului.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2003 privind
aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar
de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de
promovare a exportului, administrat de c„tre Departamentul
de Comer˛ Exterior, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 97 din 17 februarie 2003, se
abrog„.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru comer˛,
Adrian Mitu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.100.
ANEX√

MECANISME
de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului,
administrat de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
CAPITOLUL I
Participarea la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale
Art. 1. — Participarea agen˛ilor economici la t‚rguri ∫i
expozi˛ii se realizeaz„ pe pie˛e de interes, prin organizarea
de pavilioane na˛ionale, standuri specializate pe produse
sau miniexpozi˛ii, pe baz„ de programe anuale elaborate
de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ón consultare cu
patronatele de ramur„, aprobate de Consiliul de export.
Art. 2. — (1) Administrarea programului de participare la
t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale se face de c„tre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„ cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, prin delegarea c„tre acesta
a opera˛iunilor de Óncheiere, finan˛are ∫i derulare a
contractelor de prest„ri de servicii pentru realizarea
ac˛iunilor respective.
(2) Contractele de prest„ri de servicii pentru organizarea
particip„rii la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale se Óncheie de
c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului cu
agen˛i economici specializa˛i, denumi˛i Ón continuare
societate organizatoare, selecta˛i Ón conformitate cu
metodologia aprobat„ Ón condi˛iile legii de Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, pe baza caietelor de sarcini
pentru selectarea societ„˛ii organizatoare, elaborate de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Centrul Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului ∫i patronatele de ramur„ sau
asocia˛iile profesionale.
(3) Programele promo˛ionale, cum sunt seminarii, mese
rotunde, Ónt‚lniri de afaceri ∫i altele asemenea, de
publicitate, reclam„ comercial„ ∫i de negocieri se realizeaz„
cu ocazia manifest„rilor expozi˛ionale prev„zute la art. 1 de
c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ón colaborare cu

patronatele de ramur„ sau asocia˛iile profesionale ∫i Centrul
Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón limita cheltuielilor
prev„zute Ón contract cu aceast„ destina˛ie.
Art. 3. — (1) Beneficiarii programului de participare la
t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale sunt agen˛i economici,
persoane juridice rom‚ne, care Óndeplinesc urm„toarele
condi˛ii de eligibilitate:
a) au Ón obiectul de activitate opera˛iuni de export;
b) nomenclatorul de export corespunde cu profilul
t‚rgului la care se solicit„ participarea;
c) produsele sunt de concep˛ie proprie, de calitate ∫i cu
valoare ad„ugat„ mare;
d) au realiz„ri la export Ón anii anteriori, cu excep˛ia
firmelor nou-Ónfiin˛ate;
e) au rezultate pozitive privind eficien˛a particip„rii la
t‚rguri ∫i expozi˛ii cu sprijin de la bugetul de stat, Ón cazul
prezen˛ei la astfel de ac˛iuni Ón anii anteriori.
(2) Selectarea agen˛ilor economici participan˛i la t‚rguri
∫i expozi˛ii interna˛ionale se face de c„tre o comisie numit„
prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului, format„ din
reprezentan˛i ai Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, ai
patronatelor de ramur„ ∫i ai Centrului Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului, Ón func˛ie de suprafa˛a de
expunere disponibil„ pentru fiecare ac˛iune ∫i de
Óndeplinirea condi˛iilor de eligibilitate prev„zute la alin. (1).
(3) Participan˛ii la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale depun
o garan˛ie Ón valoare de 10 milioane lei la societatea
organizatoare, o dat„ cu depunerea formularului de contract
de participare. Garan˛ia se restituie participan˛ilor dup„
Óncheierea manifest„rii expozi˛ionale sau se execut„ Ón
cazul neparticip„rii agentului economic la ac˛iunea respectiv„.
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Œn situa˛ia Ón care valoarea cheltuielilor efectuate de
societatea organizatoare pentru agentul economic
neparticipant este mai mare comparativ cu valoarea
garan˛iei, agentul economic va pl„ti diferen˛a p‚n„ la
acoperirea integral„ a cheltuielilor ce Ói revin.
Art. 4. — Fondurile bugetare repartizate anual pentru
realizarea programului de participare la t‚rguri ∫i expozi˛ii
interna˛ionale se asigur„ Centrului Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului de c„tre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón baza unui contract de finan˛are Óncheiat Ón
acest scop. Sumele astfel repartizate se utilizeaz„ pentru
acoperirea par˛ial„ sau total„ a unor categorii de cheltuieli,
dup„ cum urmeaz„:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern ∫i
cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la
nivelul baremelor stabilite pentru institu˛iile publice;
b) 100% din cheltuielile pentru: transportul ∫i
manipularea exponatelor, mostrelor ∫i materialelor
publicitare, formalit„˛ile vamale aferente acestora,
depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada
desf„∫ur„rii ac˛iunii promo˛ionale, Ónchirierea, construirea
∫i/sau amenajarea spa˛iului expozi˛ional, transportul
materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de
desf„∫urare a ac˛iunilor promo˛ionale, cheltuielile de
reprezentare ∫i de protocol, cheltuielile de deplasare pentru
persoanele care organizeaz„ ∫i coordoneaz„ ac˛iunile,
inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de
ramur„ sau a asocia˛iei profesionale care contribuie la
realizarea ac˛iunii respective, cheltuielile pentru materialele
publicitare, de prezentare ∫i promovare cu caracter
economic general ∫i pentru mediatizarea prezen˛ei
rom‚ne∫ti la ac˛iunile promo˛ionale, cheltuielile aferente
comisionului prev„zut Ón contractul Óncheiat cu societatea
organizatoare a pavilioanelor na˛ionale, standurilor
specializate pe produse ∫i miniexpozi˛iilor, precum ∫i alte
cheltuieli care se justific„ a fi alocate pentru realizarea
t‚rgurilor ∫i expozi˛iilor interna˛ionale, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite.
Art. 5. — (1) Agen˛ii economici participan˛i la t‚rgurile
∫i expozi˛iile interna˛ionale Ón cadrul programului administrat
de c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„ cu
Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului asigur„
finan˛area Ón cot„ de 50% a cheltuielilor prev„zute la art. 4
lit. a).
(2) Cota de 50% din cheltuielile de transport ∫i cazare
pentru un delegat al unei firme participante se va deconta
de c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului prin
societatea organizatoare, pe baz„ de documente
justificative, dup„ aprobarea decontului final al ac˛iunii.
Cheltuielile pentru cazare vor fi decontate pentru num„rul
de zile aferente perioadei oficiale de desf„∫urare a
manifest„rii expozi˛ionale, plus dou„ nop˛i Ónainte de
Ónceperea acesteia.
(3) Transportul exponatelor va fi efectuat de c„tre o
firm„ de specialitate, selectat„ pe baze concuren˛iale de
c„tre societatea organizatoare. Volumul exponatelor aferent
fiec„rui expozant va fi corelat cu suprafa˛a de expunere
repartizat„ Ón cadrul pavilionului expozi˛ional. Agen˛ii
economici vor efectua plata integral„ a transportului
exponatelor c„tre firma transportatoare selectat„, urm‚nd
ca decontarea s„ se fac„ de c„tre societatea organizatoare
Ón baza documentelor vamale de Óncheiere a opera˛iunii de
export temporar ∫i a documentelor de plat„ a transportului
exponatelor, dup„ aprobarea decontului final al ac˛iunii de
c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, cu
excep˛ia exponatelor ∫i mostrelor f„r„ valoarea comercial„
care se ofer„ cu titlu gratuit partenerilor externi, pentru
care decontarea se va face pe baza documentelor vamale
de expedi˛ie ∫i a documentelor de plat„ a transportului
p‚n„ Ón standul expozi˛ional.
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(4) Decontarea cheltuielilor Ón valut„ efectuate de
agentul economic ∫i societatea organizatoare se face de
c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón lei,
la cursul de schimb comunicat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, valabil la data efectu„rii pl„˛ilor de c„tre ace∫tia,
conform documentelor financiar-contabile prezentate.
Art. 6. — Cheltuielile de reprezentare ∫i protocol se
realizeaz„ pentru oferirea unor trata˛ii Ón limita
echivalentului Ón lei al sumei de 500 euro/ac˛iune. Œn situa˛ii
justificate suma poate fi majorat„, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se refer„ la
achizi˛ionarea de produse alimentare pentru trata˛ii curente
∫i pentru cocteil, ap„ mineral„, b„uturi r„coritoare ∫i slab
alcoolizate, produse de patiserie ∫i cofet„rie ∫i altele
asemenea. B„uturile alcoolice se achizi˛ioneaz„ numai Ón
cazul organiz„rii de cocteiluri.
Art. 7. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului poate
modifica sau completa programul anual de participare la
t‚rguri ∫i expozi˛ii cu alte ac˛iuni de interes pentru
promovarea exporturilor rom‚ne∫ti, Ón baza consult„rii cu
patronatele de ramur„ ∫i cu Centrul Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului, cu aprobarea Consiliului de export,
Ón limita plafonului de cheltuieli alocat cu aceast„
destina˛ie.
CAPITOLUL II
Organizarea de misiuni economice ∫i ac˛iuni
de promovare a exportului Ón str„in„tate
Art. 8. — (1) Misiunile economice sunt ac˛iuni
organizate Ón scopul explor„rii, consolid„rii, valorific„rii ∫i
dezvolt„rii oportunit„˛ilor de afaceri pe pie˛e externe cu
poten˛ial de import.
(2) Ac˛iunile de promovare a exportului se refer„ la
prezent„ri de produse, miniexpozi˛ii, reuniuni de afaceri,
seminarii economice ∫i zile economice.
(3) Misiunile economice ∫i ac˛iunile de promovare a
exportului se organizeaz„ Ón ˛„ri de interes pentru
exportatorii rom‚ni ∫i se stabilesc Ón baza consult„rii
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului cu patronatele de
ramur„ sau asocia˛iile profesionale ∫i cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului.
(4) Misiunile economice ∫i ac˛iunile de promovare a
exportului se administreaz„ ∫i se coordoneaz„ de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„ cu Centrul
Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, prin delegarea c„tre
acesta a opera˛iunilor de Óncheiere, finan˛are ∫i derulare a
contractelor de prest„ri de servicii pentru realizarea
ac˛iunilor respective.
(5) Contractele de prest„ri de servicii pentru organizarea
misiunilor economice ∫i a ac˛iunilor de promovare a
exportului se Óncheie de c„tre Centrul Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului cu agen˛i economici specializa˛i,
denumi˛i Ón continuare societate organizatoare, selecta˛i Ón
conformitate cu metodologia aprobat„ Ón condi˛iile legii de
Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, pe baza
caietelor de sarcini pentru selectarea societ„˛ii
organizatoare, elaborate de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, de Centrul Rom‚n pentru Promovarea
Comer˛ului ∫i de patronatele de ramur„ sau asocia˛iile
profesionale pentru fiecare ac˛iune Ón parte.
(6) Programe promo˛ionale, cum sunt seminarii, mese
rotunde, Ónt‚lniri de afaceri ∫i altele asemenea, de
publicitate ∫i reclam„ comercial„ ∫i de negocieri se
realizeaz„ cu ocazia misiunilor economice de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ón colaborare cu
patronatele de ramur„ sau asocia˛iile profesionale ∫i
Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón limita
cheltuielilor prev„zute Ón contract cu aceast„ destina˛ie.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.147/3.XII.2004

Art. 9. — Participarea agen˛ilor economici la aceste
manifest„ri promo˛ionale se face Ón baza urm„toarelor
criterii:
a) au prev„zut Ón obiectul de activitate opera˛iuni de
export;
b) nomenclatorul de export corespunde domeniilor
prev„zute Ón tematica misiunii economice sau a ac˛iunii de
promovare;
c) produsele sunt de concep˛ie proprie, de calitate ∫i cu
valoare ad„ugat„ c‚t mai mare;
d) au realiz„ri la export Ón anii anteriori, cu excep˛ia
firmelor nou-Ónfiin˛ate;
e) au Ónregistrat rezultate concrete ca urmare a
particip„rii la astfel de ac˛iuni Ón anii anteriori.
Art. 10. — Fondurile bugetare repartizate anual pentru
realizarea misiunilor economice ∫i a ac˛iunilor de
promovare a exportului se asigur„ Centrului Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului de c„tre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón baza contractului de finan˛are Óncheiat Ón
acest scop. Sumele astfel repartizate se utilizeaz„ pentru
acoperirea par˛ial„ sau total„ a unor categorii de cheltuieli,
dup„ cum urmeaz„:
a) 50% din cheltuielile de transport extern ∫i cazare
pentru un participant de la fiecare firm„, la nivelul
baremelor stabilite pentru institu˛iile publice;
b) 100% din cheltuielile privind transportul Ón interiorul
˛„rii de destina˛ie pentru persoanele care particip„ la
ac˛iunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru
persoanele care organizeaz„ ∫i coordoneaz„ ac˛iunile,
inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de
ramur„ sau a asocia˛iei profesionale care contribuie la
realizarea ac˛iunii respective, a cheltuielilor pentru
Ónchirierea spa˛iilor aferente Ónt‚lnirilor de afaceri ∫i a
dot„rilor necesare desf„∫ur„rii acestora, cum sunt: TV,
video, retroproiector, computer ∫i altele asemenea, a
cheltuielilor de reprezentare ∫i protocol, a cheltuielilor
pentru elaborarea ∫i transportul materialelor de promovare
∫i de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane ∫i
altele asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor,
a cheltuielilor pentru formalit„˛ile vamale aferente
materialelor de promovare ∫i de prezentare, precum ∫i
mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea ac˛iunii pe
plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prev„zut Ón
contractul Óncheiat cu societatea organizatoare a misiunilor
economice ∫i ac˛iunilor de promovare, precum ∫i a altor
cheltuieli care se justific„ a fi alocate pentru realizarea
ac˛iunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal
de credite.
Art. 11. — (1) Agen˛ii economici participan˛i la misiuni
economice ∫i la ac˛iuni de promovare a exportului asigur„
finan˛area cotei de 50% din cheltuielile prev„zute la art. 10
lit. a).
(2) Cota de 50% din cheltuielile de transport ∫i cazare
pentru un delegat al firmei participante se va deconta de
c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, pe
baz„ de documente justificative, dup„ aprobarea de c„tre
acesta a decontului final, prezentat de societatea
organizatoare a ac˛iunii. Cota de 50% din cheltuielile
pentru cazare va fi decontat„ pentru perioada de
desf„∫urare a manifest„rii promo˛ionale, stabilit„ prin
contractul cu societatea organizatoare.
(3) Decontarea cheltuielilor Ón valut„ efectuate de
agentul economic ∫i societatea organizatoare se face de
c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón lei,
la cursul de schimb comunicat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, valabil la data efectu„rii pl„˛ilor de c„tre ace∫tia,
conform documentelor financiar-contabile prezentate.
Art. 12. — Cheltuielile de reprezentare ∫i protocol se
realizeaz„ pentru oferirea unor trata˛ii Ón limita
echivalentului Ón lei al sumei de 500 euro/ac˛iune. Œn situa˛ii
justificate suma poate fi majorat„, cu aprobarea

ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se refer„ la
achizi˛ionarea de produse alimentare pentru trata˛ii curente
∫i pentru cocteil, ap„ mineral„, b„uturi r„coritoare ∫i slab
alcoolizate, produse de patiserie ∫i cofet„rie ∫i altele
asemenea. B„uturile alcoolice se achizi˛ioneaz„ numai Ón
cazul organiz„rii de cocteiluri.
CAPITOLUL III
Finan˛area par˛ial„ a cheltuielilor de organizare
∫i func˛ionare a reprezentan˛elor comerciale rom‚ne∫ti
Ón str„in„tate, realizate prin parteneriat public-privat,
pe pie˛e de interes pentru exportul rom‚nesc
Art. 13. — Œnfiin˛area de reprezentan˛e comerciale Ón
str„in„tate, cu prioritate Ón ˛„ri de interes pentru exportul
rom‚nesc, se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu
recomandarea Consiliului de export.
Art. 14. — Selectarea cererilor privind Ónfiin˛area de
reprezentan˛e comerciale Ón str„in„tate se face de o
comisie numit„ prin ordin al ministrului economiei ∫i
comer˛ului, Ón baza Notei de fundamentare prezentate de
patronatul de ramur„, asocia˛ia profesional„ sau societatea
comercial„ care urmeaz„ s„ Ónfiin˛eze reprezentan˛a
comercial„, ∫i va avea Ón vedere urm„toarele:
a) existen˛a poten˛ialului de export pentru produsele sau
grupele de produse care vor fi promovate;
b) capacitatea de absorb˛ie a pie˛ei respective pentru
produsele rom‚ne∫ti;
c) perspectiva cre∫terii ∫i diversific„rii exportului pe pia˛a
respectiv„;
d) deschiderea unei noi pie˛e.
Art. 15. — Categoriile de cheltuieli pentru organizarea ∫i
func˛ionarea reprezentan˛elor comerciale, care pot fi
suportate par˛ial din fonduri de la bugetul de stat, sunt:
a) cheltuieli pentru opera˛iunile de Ónregistrare Ón ˛ara de
re∫edin˛„;
b) cheltuieli pentru dotarea cu inventar de birou;
c) cheltuieli pentru chiria ∫i utilit„˛ile (energia electric„ ∫i
termic„, ap„, gaze naturale) aferente sediului reprezentan˛ei
comerciale;
d) cheltuieli pentru telefon, fax ∫i Internet;
e) cheltuieli pentru primul transport al personalului
rom‚n angajat al reprezentan˛ei comerciale;
f) alte cheltuieli care vor fi aprobate prin hot„r‚re a
Guvernului privind Ónfiin˛area fiec„rei reprezentan˛e
comerciale.
Art. 16. — Participarea cu fonduri bugetare pentru
acoperirea categoriilor de cheltuieli prev„zute la art. 15 se
face Ón propor˛ie de 50% din valoarea cheltuielilor
prev„zute Ón devizul aprobat prin hot„r‚re a Guvernului
privind Ónfiin˛area reprezentan˛ei comerciale.
Art. 17. — Decontarea cheltuielilor aferente cotei de
50% se face de c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului,
Ón lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei valabil la data efectu„rii pl„˛ilor, trimestrial, pe
baza contractului de finan˛are Óncheiat Óntre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului ∫i beneficiarul reprezentan˛ei
comerciale, a documentelor justificative prezentate de
beneficiar ∫i a facturii emise de acesta.
CAPITOLUL IV
Realizarea de studii de pia˛„ ∫i pe produse, inclusiv
pentru obiective complexe, pe baze concuren˛iale,
Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare, cu finan˛are
Ón cot„ de 50% din cheltuielile aferente
Art. 18. — Mecanismul ∫i etapele de realizare ∫i
finan˛are a studiilor de pia˛„ ∫i pe produse, inclusiv pentru
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obiective complexe, pentru promovarea ∫i consolidarea
exportului pe pie˛e de interes ∫i pentru produse cu
poten˛ial de export, sunt:
a) prezentarea la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului de
c„tre patronatul de ramur„ sau asocia˛ia profesional„, Ón
calitate de beneficiar, de propuneri pentru realizarea de
studii de pia˛„ sau pe produse, Ónso˛ite de con˛inutul
tematicii aferente acestora;
b) selectarea propunerilor se face de c„tre o comisie
numit„ prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului, Ón
func˛ie de:
— existen˛a poten˛ialului de absorb˛ie a pie˛ei respective
pentru produsele rom‚ne∫ti;
— poten˛ialul de export al produselor pentru care se
solicit„ realizarea studiului;
— capacitatea beneficiarului de a sus˛ine financiar
realizarea studiului;
c) Óncheierea protocolului de cofinan˛are pentru
realizarea studiului de pia˛„ Óntre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului ∫i beneficiarul studiului selectat, cu privire la
modalit„˛ile de finan˛are, organizarea concursului de oferte,
Óncheierea contractului de servicii ∫i efectuarea pl„˛ilor c„tre
prestatorul de servicii selectat;
d) elaborarea de c„tre beneficiar Ómpreun„ cu Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului a caietului de sarcini;
e) organizarea concursului de oferte pentru selectarea
prestatorului de servicii pe baza metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului;
f) Óncheierea contractului pentru realizarea studiului Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, beneficiar ∫i prestatorul
de servicii;
g) efectuarea pl„˛ii contravalorii studiului de c„tre
beneficiar ∫i Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 19. — Decontarea cheltuielilor pentru realizarea de
studii de pia˛„ ∫i pe produs, inclusiv pentru obiective
complexe, se face de c„tre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului Ón propor˛ie de 50% din cheltuielile totale, Ón
contul prestatorului de servicii, Ón baza urm„toarelor
documente:
a) contractul pentru realizarea studiului, Óncheiat Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, beneficiar ∫i prestatorul
de servicii;
b) procesul-verbal Óncheiat Óntre beneficiar ∫i prestatorul
de servicii privind recep˛ia ∫i acceptarea studiului;
c) copia ordinului de plat„ emis de beneficiar c„tre
prestatorul de servicii pentru plata cotei sale de 50% din
valoarea studiului;
d) factura emis„ de prestatorul de servicii pentru cota
de 50% aferent„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
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elaborarea buletinelor informative privind oferta de export
se fac de c„tre o comisie numit„ prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului;
c) elaborarea de c„tre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón colaborare cu patronatele de ramur„ sau
asocia˛iile profesionale solicitante, a caietului de sarcini
privind con˛inutul, structura ∫i condi˛iile tehnice de realizare
a buletinelor informative privind oferta de export;
d) organizarea concursului de oferte pentru selectarea
prestatorului de servicii pe baza metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului;
e) Óncheierea contractului Óntre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului ∫i prestatorul de servicii selectat, referitor la
condi˛iile tehnico-economice ∫i financiare de realizare a
buletinelor informative privind oferta de export ∫i distribuirea
acestora Ón str„in„tate ∫i la ambasadele str„ine din
Rom‚nia;
f) Óncheierea procesului-verbal pentru bun de tipar Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, patronatele de ramur„
sau asocia˛iile profesionale beneficiare ∫i prestatorul de
servicii pentru recep˛ia machetei buletinului informativ
privind oferta de export;
g) Óncheierea procesului-verbal Óntre Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului, patronatele de ramur„ sau asocia˛iile
profesionale beneficiare ∫i prestatorul de servicii pentru
recep˛ia final„ a buletinelor informative privind oferta de
export, Ón vederea distribuirii acestora;
h) decontarea cheltuielilor aferente realiz„rii ∫i distribuirii
buletinelor informative privind oferta de export se face de
c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, pe baza
contractului pentru realizarea proiectului, a facturii emise de
prestatorul de servicii ∫i a procesului-verbal de recep˛ie
prev„zut la lit. g).
Art. 21. — Distribuirea Ón str„in„tate ∫i la ambasadele
str„ine din Rom‚nia a buletinelor informative privind oferta
de export se face de prestatorul de servicii c„tre
reprezentan˛ele diplomatice ∫i comerciale ale Rom‚niei Ón
str„in„tate, institu˛iile ∫i organiza˛iile cu atribu˛ii Ón
promovarea schimburilor comerciale interna˛ionale, partenerii
externi, delega˛iile participante la manifest„ri promo˛ionale
organizate Ón str„in„tate, precum ∫i la institu˛ii
guvernamentale, patronate de ramur„ ∫i asocia˛ii
profesionale, pentru a fi utilizate Ón cadrul Ónt‚lnirilor cu
reprezentan˛ii mediului de afaceri din str„in„tate, pe baza
reparti˛iei stabilite de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i
beneficiar.
CAPITOLUL VI

CAPITOLUL V
Realizarea pe baze concuren˛iale a buletinelor
informative privind oferta de export ∫i distribuirea
acestora Ón str„in„tate ∫i la ambasadele str„ine
din Rom‚nia, cu suportarea integral„ a cheltuielilor
din fonduri bugetare

Realizarea de ac˛iuni de publicitate ∫i reclam„
cu caracter general, pe produse ∫i grupe de produse,
pe pie˛e de interes pentru exportul rom‚nesc, pe baze
concuren˛iale, cu suportarea total„ a cheltuielilor,
inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor
de publicitate ∫i reclam„ cu caracter general Ón str„in„tate
∫i la ambasadele str„ine din Rom‚nia

Art. 20. — Mecanismul de realizare ∫i finan˛are a
buletinelor informative privind oferta de export cuprinde
urm„toarele:
a) prezentarea de c„tre patronatele de ramur„ ∫i
asocia˛iile profesionale la Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului a cererilor pentru realizarea buletinelor
informative privind oferta de export, care pot fi elaborate
sub form„ de: cataloage, bro∫uri, CD-ROM, site/portal ∫i
altele asemenea;
b) selectarea proiectelor care se finan˛eaz„ din fonduri
bugetare ∫i stabilirea num„rului minim de firme pentru

Art. 22. — Ac˛iunile de publicitate ∫i reclam„ cu
caracter general constau Ón realizarea de cataloage,
bro∫uri, CD-uri, expozi˛ii virtuale etc., pe produse sau grupe
de produse, av‚nd ca destina˛ie mediul de afaceri din ˛„ri
de interes pentru exportul rom‚nesc.
Art. 23. — Mecanismul de realizare ∫i finan˛are a
materialelor de publicitate ∫i reclam„ comercial„ este cel
prev„zut la art. 20.
Art. 24. — Distribuirea Ón str„in„tate ∫i la ambasadele
str„ine din Rom‚nia a materialelor de publicitate ∫i reclam„
comercial„ se face folosind metodologia prev„zut„ la art. 21.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele tehnice de clasificare a
carcaselor de bovine adulte, cuprinse Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Istudor,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 882.
ANEX√

NORME TEHNICE
de clasificare a carcaselor de bovine adulte
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Carcasele ∫i semicarcasele de bovine
adulte, care provin de la animale sacrificate Ón abatoare
autorizate ∫i care poart„ un marcaj de s„n„tate conform
legisla˛iei Ón vigoare, sunt clasificate ∫i identificate Ón
conformitate cu prezentele norme tehnice.
(2) Aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice este
obligatorie pentru toate unit„˛ile de abatorizare autorizate
pentru export Ón Uniunea European„, f„r„ a se ˛ine seama
de prevederile art. 2.
Art. 2. — Aplicarea prevederilor prezentelor norme
tehnice nu este obligatorie pentru:
a) unit„˛ile de abatorizare care sacrific„ anual, Ón medie,
mai pu˛in de 20 de bovine adulte/s„pt„m‚n„;
b) v‚nz„torii cu am„nuntul care cump„r„ animale vii,
care sunt sacrificate pentru ei pe baz„ de contract.
CAPITOLUL II
Prezentarea, Ómp„r˛irea pe categorii, clasificarea,
Ónregistrarea clasific„rii ∫i marcarea carcaselor
Art. 3. — (1) Œn sensul prezentelor norme tehnice,
urm„torii termeni se definesc astfel:
a) carcas„ — corpul Óntreg al animalului sacrificat, dup„
scurgerea s‚ngelui, eviscerare, Óndep„rtarea pielii ∫i:
— f„r„ cap ∫i picioare; capul se separ„ de carcas„ la
nivelul articula˛iei atloido-occipital„ ∫i picioarele se
sec˛ioneaz„ la nivelul articula˛iilor carpo-metacarpiene ∫i
tarso-metatarsiene;
— f„r„ organele con˛inute Ón cavit„˛ile toracic„ ∫i
abdominal„, cu sau f„r„ rinichi, gr„simea perirenal„ ∫i
pelvian„;
— f„r„ organele genitale ∫i f„r„ mu∫chii aferen˛i acestora,
iar Ón cazul femelelor, f„r„ uger ∫i gr„simea mamar„;
b) semicarcas„ — produsul ob˛inut prin separarea
simetric„ a caracasei, astfel cum a fost definit„ la lit. a),

simetric, prin mijlocul fiec„rei vertebre cervicale, dorsale,
lombare, sacrale ∫i prin mijlocul sternului ∫i simfizei
ischiopubiene.
(2) Œn scopul stabilirii pre˛urilor pie˛ei, caracasele vor fi
prezentate f„r„ Ónl„turarea gr„simii exterioare ∫i:
— f„r„ rinichi, gr„simea perirenal„ ∫i pelvian„;
— f„r„ pilierii diafragmatici ∫i diafragm„;
— f„r„ coad„;
— f„r„ m„duva spin„rii;
— f„r„ gr„sime pe pliul flancului din sfertul posterior;
— f„r„ gr„sime pe interiorul p„r˛ii superioare;
— f„r„ vena jugular„ ∫i gr„simea adiacent„, g‚tul fiind
t„iat Ón conformitate cu regulile sanitare veterinare.
(3) Œn momentul c‚nt„ririi ∫i clasific„rii caracaselor,
unit„˛ile de abatorizare trebuie s„ Óndeplineasc„ prevederile
alin. (1) ∫i (2).
Art. 4. — (1) Carcasele de bovine adulte se diferen˛iaz„
Ón urm„toarele categorii:
A — carcase de masculi tineri necastra˛i, Ón v‚rst„ de
p‚n„ la 2 ani;
B — carcase de al˛i masculi necastra˛i;
C — carcase de masculi castra˛i;
D — carcase de femele care au f„tat;
E — carcase de alte femele.
(2) Carcasele de masculi tineri necastra˛i, Ón v‚rst„ de
p‚n„ la 2 ani, vor fi distinse de carcasele altor masculi
necastra˛i prin gradul de osificare a apofizei vertebrelor
dorsale.
(3) La carcasele masculilor tineri necastra˛i, Ón v‚rst„ de
p‚n„ la 2 ani, extremit„˛ile cartilaginoase ale apofizei
spinoase a primelor nou„ vertebre dorsale nu trebuie s„
prezinte semne de osificare.
Art. 5. — Carcasele sau semicarcasele de bovine adulte
se clasific„ imediat dup„ c‚nt„rire, prin evaluarea succesiv„ a:
a) conforma˛iei, Ón conformitate cu anexa nr. 1;
b) gradului de acoperire cu gr„sime, Ón conformitate cu
anexa nr. 2.
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Art. 6. — (1) Rezultatele clasific„rii, respectiv categoria,
evaluarea conforma˛iei ∫i a gradului de acoperire cu
gr„sime, se Ónscriu de c„tre clasificator Óntr-un raport de
clasificare, al c„rui model este Óntocmit de Comisia de
clasificare a carcaselor.
(2) Raportul de clasificare se Óntocme∫te Ón
3 exemplare: un exemplar este dat de˛in„torului de
animale, unul abatorului ∫i unul r„m‚ne la clasificator.
Abatorul ∫i clasificatorul trebuie s„ p„streze rapoartele de
clasificare timp de 4 ani.
Art. 7. — (1) Identificarea prev„zut„ la art. 1 alin. (1)
este efectuat„ printr-o marcare care indic„ categoria, clasa
de conforma˛ie ∫i stratul de gr„sime.
(2) Marcarea se realizeaz„ prin ∫tampilare, pe suprafa˛a
exterioar„ a carcasei, cu o cerneal„ care nu este toxic„,
nu se ∫terge ∫i care rezist„ la c„ldur„, conform unei
metode aprobate de autorit„˛ile na˛ionale competente.
Literele ∫i cifrele trebuie s„ aib„ Ón„l˛imea de minimum 2 cm.
(3) Marcajele se fac:
a) pe sferturile posterioare, la nivelul capului de mu∫chi,
la Ón„l˛imea celei de-a patra vertebre lombare;
b) pe sferturile anterioare, la 10—30 cm de la t„ietura
sternului.
(4) Este permis„ Ónlocuirea marcajului prin etichetare Ón
urm„toarele condi˛ii:
a) etichetele trebuie s„ indice, pe l‚ng„ informa˛iile
prev„zute la alin. (1), num„rul autoriza˛iei abatorului,
num„rul de identificare sau de sacrificare al animalului,
data sacrific„rii ∫i greutatea caracasei;
b) dimensiunile etichetelor nu pot fi mai mici de 5 x 10 cm;
c) indica˛iile men˛ionate la lit. a) trebuie s„ fie perfect
lizibile ∫i nu este autorizat„ nici o modificare ulterioar„;

d) etichetele nu pot fi depozitate ∫i aplicate dec‚t Ón
unit„˛ile autorizate, unde se sacrific„ animalele;
e) etichetele trebuie s„ fie concepute astfel Ónc‚t s„ nu
fie posibil„ falsificarea ∫i ruperea lor ∫i s„ fie ata∫ate ferm
pe fiecare sfert, Ón locurile prev„zute la alin. (3).
(5) Clasificarea ∫i identificarea trebuie s„ se realizeze Ón
cel mult o or„ de la Ónceperea opera˛iunilor de sacrificare.
(6) Marcajul ∫i etichetele nu trebuie Óndep„rtate Ónaintea
dezos„rii sferturilor.
Art. 8. — (1) Pre˛ul pie˛ei, care urmeaz„ a fi instituit pe
baza baremului de clasificare a carcaselor de bovine
adulte, reprezint„ pre˛ul comunicat de abator, f„r„ T.V.A.,
pl„tit furnizorului pentru animalul livrat la abator.
(2) Pre˛ul se exprim„ la 100 kg de caracas„ prezentat„
conform art. 3 alin. (1) ∫i (2), c‚nt„rit„ ∫i clasificat„.
(3) Greutatea care se ia Ón considerare este greutatea
carcasei calde, c‚t mai cur‚nd posibil dup„ sacrificare, din
care se scad 2%.
Art. 9. — (1) Clasificarea este verificat„ prin inspec˛ii
inopinate ale persoanelor desemnate de Comisia de
clasificare a carcaselor.
(2) Controalele trebuie efectuate cel pu˛in de dou„ ori
pe trimestru, Ón toate unit„˛ile autorizate care efectueaz„
clasificarea.
Art. 10. — Prezentele norme tehnice se aplic„,
Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2006, Ón unit„˛ile de
abatorizare Ón care s-au sacrificat, Ón medie, Ón anul
precedent, peste 20 de bovine/s„pt„m‚n„.
Art. 11. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1
la normele tehnice
C O N F O R M A fi I E

Dezvoltarea profilurilor carcasei ∫i Ón special a p„r˛ilor esen˛iale (coaps„, spinare, spat„)
Clasa de conformitate

S
superioar„

E
excelent„

U
Foarte bun„

R
Bun„

Descrierea

— toate profilurile extrem de convexe
— dezvoltare muscular„ excep˛ional„
(tip de carcas„ mu∫chi dublu)

— toate profilurile convexe c„tre
superconvexe
— dezvoltare muscular„ excep˛ional„
— profilurile, Ón general, convexe
— dezvoltare muscular„ foarte bun„

— profilurile, Ón general, drepte
— dezvoltare muscular„ bun„

Prevederi suplimentare

— pulp„: foarte puternic
rotunjit„, mu∫chi dublu,
vizibil separat
— spinare: foarte lat„ ∫i
foarte groas„, p‚n„ la spat„
— spat„: foarte mult rotunjit„
— pulp„ foarte rotunjit„
— spinare: larg„ ∫i foarte
groas„, p‚n„ la spat„
— spat„: foarte rotunjit„
— pulp„: rotunjit„
— spinare: larg„ ∫i groas„,
p‚n„ la spat„
— spat„: rotunjit„
— pulp„: bine dezvoltat„
— spinare: groas„, dar mai
pu˛in larg„ c„tre spat„
— spat„: destul de bine
dezvoltat„

Partea de sus foarte
marcat„ peste simfiz„
(simfiza pelvian„)
Crupa foarte rotunjit„

Suprafa˛a superioar„
difuzeaz„ evident peste
simfiz„ (simfiza pelvian„)
Crupa foarte rotunjit„
Suprafa˛a superioar„
difuzeaz„ peste simfiz„
(simfiza pelvian„)
Crupa rotunjit„
Suprafa˛a superioar„ ∫i
crupa u∫or rotunjite
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Clasa de conformitate

Descrierea

— profilurile drepte c„tre concave
— dezvoltare muscular„ medie
O
Satisf„c„toare

— toate profilurile concave
c„tre foarte concave;
— dezvoltare muscular„ slab„

P
Slab„

Prevederi suplimentare

— pulp„: dezvoltare medie
c„tre lips„ dezvoltare
— spinare: grosime medie
c„tre lips„ grosime
— spat„: dezvoltare medie
c„tre aproape plat
— pulp„: slab dezvoltat„
— spinare: Óngust„,
cu oasele vizibile
— spat„: plat„, cu oasele
vizibile

Crup„: profil drept

ANEXA Nr. 2
la normele tehnice
GRADUL DE ACOPERIRE CU GR√SIME

Cantitatea de gr„sime din interiorul carcasei ∫i din cavitatea toracic„
Gradul
de acoperire
cu gr„sime

Descrierea

1. Sc„zut„
2. Sub˛ire
3. Medie

4. Ridicat„

5. Foarte mare

Acoperirea cu gr„sime, absent„ p‚n„
la sc„zut„
U∫oar„ acoperire cu gr„sime; carnea
vizibil„ aproape peste tot
Carnea, cu excep˛ia pulpei ∫i a spetei,
este aproape total acoperit„ de gr„sime;
mici depozite de gr„sime Ón cavitatea
toracic„
Carnea acoperit„ cu gr„sime, dar la
crup„ ∫i spat„ este Ónc„ par˛ial vizibil„;
unele depozite distincte de gr„sime Ón
cavitatea toracic„
Œntreaga carcas„ acoperit„ cu gr„sime;
depozite mari de gr„sime Ón cavitatea
toracic„

Prevederi suplimentare

Gr„sime absent„ Ón cavitatea toracic„
Œn cavitatea toracic„ mu∫chiul este clar vizibil Óntre
coaste
Œn cavitatea toracic„ mu∫chiul este Ónc„ vizibil Óntre
coaste

Prezen˛a gr„simii pe pulp„ este proeminent„.
Œn cavitatea toracic„ mu∫chiul dintre coaste poate fi
infiltrat de gr„sime
Pulpa este aproape complet acoperit„ de gr„sime,
astfel c„ separarea gr„simii nu mai este clar vizibil„.
Œn cavitatea toracic„ mu∫chiul dintre coaste este
infiltrat cu gr„sime.
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