
    

 

 

 

FISA DE INSCRIERE 

PENTRU ANUL 2012  
 

   Misiunea  : Irak, in orasele Irbil si Sulaymaniyah 

   Perioada de desfasurare :  5 -10 mai 2012 

   Profilul misiunii : constructii civile si industriale, infrastructura 

 

 

1. Denumirea completa a agentului economic, adresa, telefon, e-mail, fax 

_______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

2. Structura patrimoniului (stat, mixt, privat) :_____________________________ 

 

3. Nomenclator de export, detaliat (exemplu: parti cazane pentru centrale electrice de mare putere):  

          - in limba romana :______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

    - in limba franceza :   _____________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

4. Societatea indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in Hotararea de Guvern nr. 296/2007  

si anume 

 a) este inregistrata conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata , cu modificarile ulterioare si isi     

desfasoara activitatea in Romania;         Da      Nu   

b) nu a beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs (fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie 

din surse comunitare) de ajutor de minimis care, cumulat, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 de euro. Se 

anexeaza Declaratia pe proprie raspundere, realizata in conformitate cu modelul din Anexa. 
c) nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, 

lichidare sau alte situatii reglementate de lege;  Da      Nu   

d) la data depunerii cererii de finantare sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau 

provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de 

asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de 

sanatate. Se anexeaza Certificatul de atestare fiscala emis de Administratia Financiara si Certificatul fiscal 

privind impozitele si taxele emis de Autoritatea Locala. 
e) nu sunt considerate firme in dificultate. O firma este considerata ca fiind in dificultate, in urmatoarele situatii: 

- in cazul unei societati cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din 

capitalul social si mai mult de un sfert din capitalul s-a pierdut in ultimele 12 luni;  Da      Nu   

- in cazul unei societati in care cel putin o parte dintre asociati sunt tinuti responsabili pentru datoriile 

intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu si mai mult de un sfert din 

acest capital s-a pierdut in cursul ultimelor 12 luni;  Da      Nu   

- pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva întreprindere intruneste conditiile pentru a fi 

supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Da   

   Nu   

f) nu sunt firme impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de 

recuperare nu a fost deja executata;  Da      Nu   

g) au prevazut în obiectul de activitate operaţiuni de export;   Da      Nu   

h) nomenclatorul de export corespunde cu profilul misiunii la care se solicită participarea;   Da      Nu   

i) produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicata;  Da      Nu   

j) au rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii/misiuni cu sprijin de la bugetul de stat, în 

cazul prezenţei la astfel de acţiuni în anii anteriori (am participat la 

targurile/misiunile:………………………………………..,realizate cu sprijin de la bugetul de stat. Efecte- exemplu: 

a crescut exportul, s-a imbunatatit structura, calitatea produselor etc);   Da      Nu   
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5. Societatea se obliga sa suporte costul transportului, cazarea delegatilor proprii,  transportul 

mostrelor (daca exista), inclusiv formalitati si taxe vamale, urmand sa i se deconteze de catre 

organizator, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.296/2007, cota de 50 % din contravaloarea 

cheltuielilor de transport, cazare si asigurare medicala pe perioada misiunii economice pentru un 

delegat si integral cheltuielile de transport, formalitati si taxe vamale, manipulari si depozitare pentru 

mostrele expediate in regim de export temporar. 

         La incheierea perioadei de desfasurare a misiunii, societatea va comunica MECMA-DGCRI, 

date minime asupra eficientei participarii,  conform formularului din Anexa 2. De asemenea, dupa o 

perioada de 6 luni de la incheierea manifestarii, societatea va informa Directia Generala Comert si 

Relatii Internationale (fax : 021 315.07.68, e-mail: dgre@dce.gov.ro ) asupra eficientei finale a 

participarii la misiune (valoarea totala a angajamentelor la export, produsele care au facut obiectul 

acestor angajamente, actiuni de colaborare/cooperare, eventuale vizite ale partenerilor straini in 

Romania). 

 

6. Dotari specifice pentru expunere si numarul acestora (retroproiector, computer, mese tratative s.a.) 

*)  ____________________________________________ 

  

8. Ce se intentioneaza sa se expuna (prospecte, pliante, postere) : 

    ____________________________________________________________  

greutate/volum, conditii speciale de transport: ______________  

 

9. Persoana de contact : __________________________________________ 

 

 

  

 

Data:         D I R E C T O R, 

                (nume, semnatura, stampila) 

 

 

 

 

 
*) In lipsa acestor informatii, dotarile specifice se vor asigura de firma participanta. 

__________________________________________________________ 
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1  

Directia Generala Comert si Relatii Internationale  

Tel.: 4010528; 4010527 / Fax: 315.07.68 E-mail: dgre@dce.gov.ro / golf@dce.gov.ro  
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DECLARAŢIE 
 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ..............................................., posesor al C.I./B.I. ............, 

domiciliat/ă în......................., în calitate de reprezentant legal al societăţii 

S.C...............S.A./S.R.L., (cu numar de inregistrare la Registrul Comertului, 

CUI……………, cod CAEN…………) declar pe proprie răspundere că 

societatea SC....................S.A./S.R.L. a beneficiat/nu a beneficiat în ultimii 2 ani 

fiscali şi în anul fiscal în curs de ajutor de stat (din surse ale statului, ale 

autorităţilor locale şi/sau din surse comunitare) şi/sau de ajutor ,,de minimis’’ 

care cumulate să conducă la o intensitate a ajutorului care depaşeşte nivelul 

intensităţii fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că suma totală a ajutoarelor ,,de 

minimis’’ primite de S.C...........S.A./S.R.L. în ultimii 2 ani fiscali şi în anul 

fiscal în curs (din surse ale statului, ale autorităţilor locale şi/sau din surse 

comunitare) nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro. 

 

Menţionez că până în prezent societatea S.C............S.A./S.R.L. a beneficiat 

de ajutoare de stat în valoare de …………lei, conform Schemei de 

exceptare…..................., Schemei ,,de minimis’’….............. etc. 

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe 

sunt conforme cu realitatea. 

 

 

 

 

Data întocmirii ...........................                        

Semnătura .................................  

Ştampila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

 

 

PROFILUL FIRMEI 

 

 

 Numele firmei ...............................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 Adresa ...........................................................................................................................................  

    Localitate.................................................. Judet ...........................................................................  

 

Telefon (cu prefix) ....................................... Fax (cu prefix) ............................................................  

 

e-mail ........................................................... Internet:http://.............................................................  

 

 Persoane de contact (+pozitia) ......................................................................................................   

 

 Numar de angajati .........................................  

 

 Capital social (Euro) .............................. anul: ....................................  

 Cifra de afaceri(Euro) ............................ anul: ....................................  

 

 Anul infiintarii .....................................  

 

 Tip activitate:    O   Producator         O   Exportator                    O   Importator 

                               O   Agent                 O   Prestator servicii          O   Altele 

 

 Forma de proprietate                      O   Stat                            O   Privat 

 

 Statut legal 

   O societate in nume colectiv            O  societate in comandita simpla 

   O societate in comandita pe actiuni 

   O societate pe actiuni                      O  societate cu raspundere limitata 

 

Asociatii profesionale la care sunteti afiliati:....................................................................................  

 

Principalele produse de export 

DOMENIU DE ACTIVITATE (lb. romana si franceza) 

………….…….…………………………….………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

        

 

Formular de eficienta 

 

 

                       MISIUNE ECONOMICA __________________________ 

 

  FIRMA ………………..…, adresa………………………………………...… 

  tel:………………..., fax:………..…….., e-mail:……………………………... 

 

Reprezentant______________   Funcţia_____________ 

 

  Va facem cunoscute impresiile noastre cu privire la desfăşurarea târgului 

internaţional/misiunii economice __________________, in special pe linia contactelor realizate cu 

aceasta ocazie si anume :  

  - numărul firmelor partenere întâlnite: ______, dintre care firme noi ____ 

- valoarea contactelor economice preconizate __________ mii USD/Euro, 

   numele firmelor importante întâlnite si produsele    pentru care exista    

   posibilitati reale de contractare si actiuni de cooperare economica : 

   - 

   - 

   - 

                                    - 

   -  

 - propuneri de vizite ale partenerilor dvs. in tara noastră : 

   - 

   - proceduri care ingreuneaza accesul pe piata locala (bariere netarifare, taxe interne 

etc), eventual alte piete; 

 

 

 

  - propuneri de imbunatatire a organizarii participarii in cadrul pavilionului national al 

Romaniei: 

 

 

Semnatura ___________ 

         Data ________  

 

 

 

Către : 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI (Directia Generala 

Comert si Relatii Internationale)  

 
 


