
...noi credem în produsele românești!



Programul de Promovare a Exportului

PPE

Finanţator:

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comerţ şi Antreprenoriat - MMACA

Co-organizatori:

Asociatii profesionale

Implementatori:

Organizatori evenimente expozitionale



Actiuni finantate:

Programul de Promovare a Exportului

PPE

1. Participarea cu pavilion national la târguri şi expoziţii 

internaţionale organizate în străinătate

2. Participarea la misiuni economice în străinătate

3. Realizarea de studii de piaţă 



Beneficiari:
(conditii de eligibilitate)

operatori economici, persoane juridice române inregistrati conform:

a) L 31/1990 – legea societatilor

b) L 1/2005 – organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Programul de Promovare a Exportului

PPE

Propuneri de includere:

c) L 301/2011 – infiintarea microîntreprinderilor 

d) L 95/2006 – instituții medicale 

e) L 324/2003 – cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 

f) OUG 26/2000 – asociații și fundații 



Cheltuieli eligibile:

1. 100% din cheltuielile privind:

a) Inchiriere spatiu expozitional

b) Constructie si amenajare stand

c) Proiect tehnic

d) Taxe obligatorii si utilitati (curent electric, apa, etc) 

e) Transportul mostrelor si formalitatilor vamale

f) realizare materiale promotionale

g) Elaborare proiect tehnic stand

2. 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un reprezentant al 

firmei expozante

Programul de Promovare a Exportului

PPE





Programul de Internationalizare

PINT

Finanţator:

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comerţ şi Antreprenoriat - MMACA



Alocaţie financiară nerambursabilă de tip sprijin

forfetar sub forma unei sume globale şi invariabile 

pentru:

Programul de Internationalizare

PINT

1. participarea cu stand individual la târguri şi expoziţii internaţionale

2. participarea la misiuni economice în străinătate



Beneficiari:
(conditii de eligibilitate)

operatori economici, persoane juridice române inregistrati conform:

a) L 31/1990 – legea societatilor

b) L 1/2005 – organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

c) L 301/2011 – infiintarea microîntreprinderilor 

d) L 95/2006 – instituții medicale 

e) L 324/2003 – cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 

Programul de Internationalizare

PINT





pavilion national stand individual

decont cheltuieli suma fixa

maxim 4 participari/an fara limitare

Programul de 

Internationalizare

PINT

Programul de 

Promovare a Exportului

PPE

vs



VĂ MULȚUMIM!

Sinaia – 23-24 mai 2019

Predeal – 28-29 mai 2019

Venus - 04-05 iunie 2019

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 

poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.APAR-Romania.ro


