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CONSILIUL DE EXPORT   
SECRETARIAT 
 
 

 
PROCES–VERBAL 

al reuniunii Consiliului de Export din data de  22.03.2012 
 
 
 
Reuniunea, desfaşurată la sediul MECMA , a fost condusă de domnul Mihai Ionescu, copreşedinte 
al Consiliului de Export(CE). 
 
Din totalul celor 36 membri ai CE au fost prezenţi 23 şi au absentat 13 (reprezentanţii MDRT, MCSI,  
MADR, MTI,ANV, UGIR 1903, CONPIROM, ARB,FEPACHIM, UPFAR, CNI, ACPR si ARBSG). 
 
Invitaţi prezenti: reprezentanţii: SFERA FACTOR- doamna Marilena Doman, director si APREL 
domnul Gheorghe Serbanescu, director executiv . 
 
Domnul Mihai Ionescu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii: 
 

1. Perspectivele exportului in noul context internaţional  
 
- prezintă: Ion GHIZDEANU, Presedintele Comisiei Naţionale de Prognoză); 

2. Analiza pe grupe de mărfuri a rezultatelor exporturilor şi a balanţei comerciale 
pentru anul 2011  în comparaţie cu 2009 şi 2010  
 
- prezintă: Florentina GHEORGHE, director INS 

3. Oportunităţi de finanţare a IMM-urilor disponibile in cadrul POSCCE pe parcursul 
anului 2012 
- prezintă: Adrian POTORAC, sef Serviciu Programare si Asistenta Tehnica 

4. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale 
- prezintă: Radu CHIRICĂ, consilier Direcţia Politici Industriale 

5. Informare privind creditele de export 
- prezintă: Costin Lianu, director DDE 

6.  Diverse 

 
Membrii CE au aprobat în unanimitate ordinea de zi. 
 
In deschidere, la punctul 6) Diverse al ordinii de zi, domnul Mihai Ionescu,  a informat plenul 
reuniunii cu privire la probelemele abordate la  Ministerul Finaţelor Publice cu domnii Bogdan 
Dragoi, ministru  şi domnul Cristian Marius Sporiş, secretar de stat, şi anume: 

 angajarea sumei de 10% reţinută conform Legii 500/2002, art.21 (alin4) din bugetul alocat  
pentru a  ne permite realizarea tuturor evenimentelor propuse in Programul de promovare 
a exportului- se vor căuta soluţii pentru angajarea sumei ; 
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 rambursarea de TVA  cu control ulterior – coborârea plafonului de la  250.000 euro şi 70% 
ponderea la export  la 100.000 euro; se impune  o analiză de impact. 

 Achiziţii pe bon fiscal până la suma de 200 lei; dupa analiza se va da un ordin in acest sens 

 Restrângerea numarului membrilor Comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi 
asigurări de la EXIMBANK  la 5-7 persoane şi includerea unui reprezentat al CE; 
 
 Domnul Ion Ghizdeanu a informat membrii CE cu privire la participarea Comisiei Naţionale 
de Prognoză intr-un proiect european de perfecţionare în a cărei elaborare sunt implicaţi 
academicieni şi cercetători, studiu care va fi finalizat la sfârşitul lunii aprilie , la a cărei 
lansare vor fi invitati şi membrii CE. 

 
Doamna Corina Vulpeş, director EximBank a mulţumit patronatului FEPA-CM pentru invitaţia de a 
participa la adunarea generală a patronatului, unde a informat membrii despre garanţiile şi 
asigurările de export. 
 
In acest context, dl Mihai Ionescu a recoamndat tuturor patronatelor şi asociaţiilor profesionale să 
transmită secretariatului CE programarea adunărilor generale  pentru ca impreună cu EximBank să 
participe la acestea, cu scopul de a-i informa pe exportatori despre produsele şi serviciile oferite 
de EximBank . 
 
Domnul Cristian Ionescu, director executiv CNIPMMR a solicitat domnului Mihai Ionescu de a-l 
sprijini in organizarea unei intâlniri la EximBank pentru a prezenta proiectul ,, Dezvoltarea relaţiilor 
internaţionale de de export” 
 
La punctul 1) al ordinii de zi, domnul Ion Ghizdeanu, preşedintele CNP a prezentat estimările 
privind exportul pe ramuri de activitate în 2012. Plecând de la tendinţele înregistrate în primele 
luni ale anului 2012, corelat cu evoluţia economică a principalilor noştri parteneri externi, se 
estimează o tendinţă pozitivă în evoluţia comerţului exterior pe întreaga perioadă a anului 2012.  
Exporturile în anul 2012 îşi vor încetinii ritmul de creştere de la 20,5% în 2011 la 7,4% ca urmare a 
contracţiei cererii externe (în special cea din zona euro), astfel ajungând la o valoare de 48,3 mld. 
euro. 
 
Principalele produse exportate vor fii reprezentate de autovehicule de transport rutier, remorci şi 
semiremorci (cu o pondere în total export de cca. 16%), calculatoare şi produsele electronice şi 
optice (9,8% în total), maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte (cca. 8,0% în total), 
produse ale industriei metalurgice (7,6% în total), echipamente electrice (7,2%), articole de 
îmbrăcăminte (5,7% în total), produse de cocserie; produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului (5,1% 
în total). 
 
Estimările pentru importurile de bunuri CIF, în 2012 prevăd valori ale acestora de 60,8 mld. euro, 
respectiv o creştere cu 11,1% faţă de anul precedent. 
 
Din analiza exporturilor în structură se fac observate următoarele aspecte mai importante: 

 Exporturile de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte se vor majora cu 
14,4%  

 Exporturile de calculatoare şi produse electronice şi optice se vor majora cu 11,3%  

 Exporturile de autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci vor creşte cu 10,5%  

 Substanţe şi produse chimice se vor majora cu 10,8% 

 Exporturile de mobilă se vor majora cu 7,7%. 
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La punctul 2) al ordinii de zi,  Florentina Gheorghe, director INS a prezentat Analiza pe grupe de 

mărfuri a rezultatelor exporturilor şi a balanţei comerciale pentru anul 2011  în comparaţie cu 2009 

şi 2010 import, export şi deficitul comercial pe ţări şi produse, structura exporturilor pe 

principalele grupe de mărfuri: maşini şi dispozitive mecanice, aparate şi echipamente electrice, 

mijloace de transport, produse metalurgice, textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, produse 

chimice şi mase plastice, produse agroalimentare, mobila si alte produse din lemn etc., conform 

materialului anexat. 

 Pentru a avea o viziune cât mai clară privind activitatea de export doamna Florentina Gheorghe a 

prezentat date statistice pe caracteristici de intreprinderi: număr firme pe clase de mărime, forme 

de proprietate şi după tipul de capital. 

După expunerea Analizei pe grupe de mărfuri a rezultatelor exporturilor şi a balanţei comerciale 
pentru anul 2011  în comparaţie cu 2009 şi 2010 şi  Perspectivele exportului in noul context 
internaţional, trecându-se la prezentarea fiecarei ramuri/domeniu de activitate, reprezentanţii 
patronatelor/asociaţiilor profesionale prezente au concluzionat, in urma discuţiilor,  că anul 2012 
va fi un an in care exporturile vor avea o uşoară creştere. 
 
La punctul 4) al ordinii de zi,  domnul Adrian Potorac, şef serviciu Programare şi Asistenţă tehnică 
la Organismul Intermediar pentru IMM-uri a prezentat  Oportunităţi de finanţare a IMM-urilor 
disponibile in cadrul POS CCE pe parcursul anului 2012  din bugetul Axei Prioritare 1 al POS CCE. 
 
Pentru informarea membrilor CE dl Adrian Potorac  va face o prezentare  a situaţiei apelului 3 de 
proiecte ale Operaţiunii 1.1.3 – Sprijin acordat pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare pe 
care o va transmite secretariatului CE pentru a fi difuzată membrilor CE.  
 

Punctele 3 şi 5) ale ordinii de zi,  au fost reprogramate pentru reuniunea CE din luna aprilie 2012. 
 

* 

* * 

Viitoarea reuniune a CE din luna  aprilie  va avea următoarea ordine de zi: 
 

1 Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale 
2 Informare privind creditele de export 
3 Prezentarea şi analiza activităţii patronatului SFERA FACTOR; 

4 Diverse 

 

      

  Director, 
 Costin LIANU 

 

 

 

SECRETARIAT CE 

   LIVIA ADAM 


