
  

ANEXA NR. 1 la Hotărâre 
 

VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII PENTRU FIECARE DINTRE ACTIVITĂŢILE ELIGIBILE ŞI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE 
 

Nr. 
crt 

Activitatea eligibilă Cheltuieli eligibile Valoarea maximă a 
finanţării pe 
activităţi - lei  

Documente justificative 

(în limba română) 

1. Participări individuale la 
târguri şi expoziţii 
internaţionale, organizate în 
străinătate, cu stand propriu  
*Beneficiarul are obligaţia de 
a prezenta în stand însemnele 
României (stemă, steag) şi o 
inscripţie în care să 
menţioneze «  stand realizat 
cu sprijinul  Guvernului 
României, prin programul de 
Internationalizare a afacerilor 
IMM-urilor » in limba română 
si engleză 

-     Taxe obligatorii , cum 
sunt taxele de participare, de 
inscriere in catalog, de 
asigurare fara a se limita la 
acestea, alte taxe impuse de 
organizatorul târgului; 
- Închiriere spaţiu 

expoziţional 
- Amenajare stand 

Utilităţi necesare 
desfăşurării 
funcţionalităţii standului 
în perioada expoziţiei 
(internet, curent, fără a 
se limita la acestea) 

30.000 - Contract/act administrativ/application form sau 
orice act convenit cu organizatorul 
târgului/expoziţiei; 

- Ordin de deplasare al delegatului firmei 
participante;  

- Documente de plată (dispoziţii de plată, ordine 
de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz;  

- Fotografii cu standul, care să cuprindă 
însemnele României (stemă, steag) şi inscripţia 
mentionată ; 

- Fotografii panoramice, cu standurile învecinate 
- Raport deplasare care să cuprindă: număr de 

vizitatori specializaţi, denumirea firmelor 
contactate şi ţara de provenienţă, activităţi 
desfăşurate pe perioada evenimentului, 
concluzii şi acţiuni preconizate post eveniment;  

2. Participări individuale la 
misiuni economice organizate 
în străinătate 

− Taxa de participare 
 

15.000 - Contractul cu organizatorul misiunii (Cameră de 
Comerţ, asociaţie profesională, fara a se limita 
la acestea) 

- Programul misiunii 
- Lista de contacte realizate, cu date de 

identificare complete ale firmelor respective 
- Ordin de deplasare al delegatuluifirmei 

participante 
- Documente de plată (dispoziţii de plată, ordine 

de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz  
- Raport deplasare care să cuprindă: activităţi 

desfăşurate pe perioada evenimentului, 
concluzii şi acţiuni preconizate post eveniment,  



  

Nr. 
crt 

Activitatea eligibilă Cheltuieli eligibile Valoarea maximă a 
finanţării pe 
activităţi - lei  

Documente justificative 

(în limba română) 

3. Crearea identităţii vizuale a 
unui operator economic român 
(marcă, siglă, slogan) 

- Cheltuieli pentru execuţie 
manual, marcă, siglă, slogan 

5.000 - Contractul cu firma care realizează identitatea 
vizuală, selectată pe baze competitive 

- Certificatul de înregistrare din care reiese 
activitatea societății care a executat 
manualul/marca/slogan, dupa caz;  

- Factura fiscală 
- Documente de plată (dispoziţii de plată, ordine 

de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz)  
- Procesul Verbal de receptie semnat cu 

furnizorul care a executat 
manualul/marca/slogan, dupa caz; 

- Obtinerea inregistrarii marcii operatorilor 
economici la OSIM ori la alt organism de 
certificare international; 

4. Realizarea unui site pe 
Internet/aplicaţie pentru 
mobil, pentru prezentarea 
activităţii solicitantului şi a 
produselor promovate, în 
limba română şi limba engleza 
cu obligativitatea menţinerii 
paginii active cel puţin 1 an 
de la data creării 

- Cheltuieli pentru realizare 
site/aplicaţie pentru mobil 

10.000 - Contract cu firma care realizează site-
ul/aplicaţia, selectată pe baze competitive 

- Certificatul de înregistrare din care reiese 
activitatea societății care a executat site-
ul/aplicatie pentru mobil, după caz;  

- Factură fiscală 
- Documente de plată (dispoziţii de plată, ordine 

de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz) 
- Adresa URL (linkul paginii web) 
- Print screen după pagina de pornire, certificată 

pentru conformitate de către reprezentantul 
legal al firmei beneficiare  

- Procesul Verbal de receptie semnat cu 
furnizorul care a executat site-ul/aplicatie 
pentru mobil, dupa caz; 

5. Participări la cursuri de 
pregătire, în ţară şi/sau în 
străinătate, în domeniul 
tehnicilor de promovare a 

- Taxe de participare pentru 
salariaţii solicitantului 
 

5.000 - Contrac cu firma care organizează cursul, în 
care să se precizeze perioada de desfăşurare a 
cursului şi numărul de persoane participante sau 
contractele individuale, dupa caz; 



  

Nr. 
crt 

Activitatea eligibilă Cheltuieli eligibile Valoarea maximă a 
finanţării pe 
activităţi - lei  

Documente justificative 

(în limba română) 

produselor/serviciilor pe noi 
pieţe 

- Certificatul de înregistrare din care reiese 
activitatea societății care organize ază cursul 
sau dovada acreditării acestuia de către un 
organism internaţional abilitat; 

- Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi 
ştampilată de împuternicitul legal al 
beneficiarului privind evidenţa nominală a 
salariaţilor participanţi la curs; 

- Factură fiscală; 
- Documente de plată (dispoziţii de plată, ordine 

de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz); 
- Copie după adeverinta/diploma/certificatul de 

absolvire a cursului; 
6. Documentare de piaţă - Cheltuieli pentru realizarea 

documentarului/studiului 
10.000 - Contract cu firma care realizează 

documentarele/, selectată pe baze 
competitive, şi dovada expertizei acesteia 
(referinţe studii relevante); 

- Certificatul de înregistrare din care reiese 
activitatea societății care realizează 
documentarul/studiul;  

- Factura fiscală; 
- Documente de plată (dispoziţii de plată, ordine 

de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz); 
- Procesul Verbal de receptie semnat cu 

furnizorul care a realizat documentarele de 
piaţă); 

- Studiul pe suport de hârtie şi electronic; 
7. Alte tipuri de activităţi de 

promovare şi susţinere a 
internaţionalizării 

- Cheltuieli pentru realizarea 
următoarelor activităţi: 
materiale promoţionale, 
panouri publicitare, video 
publicitar, precum şi alte 
activităţi de promovare şi 

10.000 - Comanda/contract; 
- Factura fiscala; 
- Dovada realizării; 
- Documente de plată (dispoziţii de plată, ordine 

de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz). 



  

Nr. 
crt 

Activitatea eligibilă Cheltuieli eligibile Valoarea maximă a 
finanţării pe 
activităţi - lei  

Documente justificative 

(în limba română) 

susţinere a internaţionalizării 
cu obligativitatea participării 
la una din activitățile 
menționate la pct. a) sau b)  
de la Art 8 din prezenta 
Hotărâre. 
 

 


	Activitatea eligibilă

