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CONSILIUL DE EXPORT   
SECRETARIAT 
 
 

 

PROCES–VERBAL 
al reuniunii Consiliului de Export din data de  19.04.2012 

 

 

 

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 24 şi au absentat 12 (reprezentanţii MDRT, MCSI,  
MFP, MTI,INS, CNIPMMR, UGIR 1903,FEPACHIM, UPFAR, CNI, ACPR, CIS). 
 
Invitaţi prezenti: reprezentanţii: SFERA FACTOR- doamna Marilena Doman, director, dl.Mihai Lupu, 
director şi APREL domnul Gheorghe Şerbănescu, director executiv . 
 
Domnul Mihai Ionescu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii: 
 

1 Obstacole in calea relansării exporturilor de carne şi produse din carne pe piaţa europeană, 
in ţările arabe, CSI şi China.                                                                                                                                      

2. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale. 
3. Informare privind creditele de export. 
4. Activitatea de matchmaking in cadrul evenimentelor promoţionale. 

5. Diverse 

 
Membrii CE au aprobat în unanimitate ordinea de zi. 
 
La punctul 1) al ordinii de zi, membrii CE au fost informaţi despre: Obstacole in calea relansării 

exporturilor de carne şi produse din carne pe piaţa europeană, in ţările arabe, CSI şi China   
                                                                                                                                                                                                    
Doamna Dana Chirca, sef serviciu, Serviciul creşterea şi bunăstarea animalelor din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale (MADR) apreciază importanţa şi actualitatea temei, dar 
subliniază faptul că MADR este responsabil de elaborarea politicilor publice specifice pentru 
susţinerea financiară atât de la bugetul naţional cât şi bugetul UE a producătorilor agricoli din 
sectorul zootehnic cu impact în îmbunătăţirea calităţii genetice a raselor, şi în unele sectoare prin 
creşterea efectivelor de animale şi implicit creşterea producţiilor de origine animală. 
 
A informat membrii CE că încă de la sfârşitul anului 2011 în cadrul întâlnirilor avute de către MADR 
cu reprezentanţii formelor asociative ale crescătorilor de animale şi ale procesatorilor de produse 
de origine animală au fost semnalate problemele întâmpinate de aceştia la exportul de ovine sau 
bovine cât şi la exportul de carne, în ţări ca Turcia, Federaţia Rusă sau China, iar în anul 2012 au fost 
informaţi de reprezentanţii MECMA şi de blocarea tranzitului de camioane cu carne prin Turcia. 
 
La inceputul lunii aprilie, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
(ANSVSA) a invitat reprezentanţii MADR şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(MECMA) pentru a analiza posibilitatea reluării exporturilor de piei şi lână pe piaţa chineză. Cu 
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ocazia acestei întâlniri au discutat  şi soluţii privind ridicarea restricţiilor la export a animalelor şi a 
produselor din carne de bovine/ovine pe piaţa turcă. 
 
Domnul Alexandru Popescu, sef serviciu ANSVSA a informat membrii CE despre modul in care 
ANSVSA incearcă deblocarea exporturilor româneşti de produse alimentare pe piaţa chineză. 
ANSVSA a transmis o scrisoarea prin intermediul Ambasadei României în Beijing, directorului 
General al Direcţiei pentru Importul/Exportul şi Siguranţa Produselor Alimentare din cadrul 
Administraţiei Genelale pentru Controlul Calităţii, Inspecţiei şi Carantinei din Republica Populară 
Chineză precum şi Administraţiei Genelale pentru Controlul Calităţii, Inspecţiei şi Carantinei din 
Republica Populară Chineză prin care se solicită autorităţilor chineze să ne transmită modelele de 

certificate necesare în exportul de carne din România în Republica Populară Chineză. 
 
In ceea ce priveşte FEDERAŢIA RUSĂ, ANSVSA a transmis răspunsul solicitat de Serviciului Federal 

pentru Inspecţia Veterinară şi Fitosanitară la „Chestionarul pentru analiza riscului de aducere în 

Federaţia Rusă a agenţilor patogeni ai bolilor infecţioase la animale”  
 

Ca prim pas al procedurii de aprobare a importurilor de produse de origine animală în Coreea de 

Sud, autorităţile coreene au solicitat situaţia privind bolile animalelor din România şi tipurile de 
produse de origine animală ce se intenţionează a fi exportate. Deoarece nu a primit nici un raspuns 
ANSVSA solicită sprijinul ambasadei în vederea obţinerii răspunsului autorităţii competente 
coreene, răspuns necesar în continuarea paşilor procedurii de aprobare a importurilor de produse 
de origine animală din România în Coreea de Sud.  

  
ANSVSA a invitat oficial printr-o scrisoare adresată preşedintelui Comitetului Inspecţiei de Stat în 
Complexul Agroindustrial- Ministerul Agriculturii, dl. A Zhakupbayev, prin intermediul Ambasadei 
Republicii Kazahstan în Bucureşti, însărcinatului cu afaceri a.i.,  şi aşteaptă o delegaţie de inspectori 
din Republica Kazahstan.   

 
ANSVSA îşi afirmă dorinţa de a stabili un dialog activ între serviciile veterinare din România şi 
Republica Belarus şi Regatul Arabiei Saudite care să conducă la lansarea şi stabilirea unor relaţii 
comerciale durabile.  
 
Domnul Mihai Vişan, director executiv, Asociaţia Română a Cărnii a menţionat că unele greutăţi in 
derularea acestei activitaţi se datorează şi lipsei unei Direcţii de Industrie Alimentară în cadrul 
MADR. Apreciază că strânsa colaborare intre MECMA – ANSVSA - MADR ajută la fluidizarea 
aspectelor neconvenţionale. Unul din motivele care determină incetinirea exportului este datorat 
barierelor fito-sanitare. Trebuie să se ţină cont de faptul că România are potenţial de a deveni  o 
forţă in exportul  de produsele procesate. 
 
In urma discuţiilor, domnul Radu Zaharia, director DGCRI, Alexandru Popescu şi Dana Chircă, au 
informat membrii CE că în urma participării specialiştilor din MADR şi ANSVSA la comisiile mixte 
interguvernamentale de colaborare economică, tehnică şi ştiinţifica dintre România şi Federaţia 
Rusă, şi dintre România şi Republica Turcă, pentru domeniul veterinar au fost discutate 
următoarele: 

- ANSVSA şi Rosselhoznador (serviciile veterinare din Federaţia Rusă) să organizeze un 
schimb de informaţii în domeniul sanitar-veterinar pentru relansarea livrărilor bilaterale 
de produse agricole; 

- ANSVSA va face o solicitare oficială către Rosselkhoznadzor (serviciile veterinare din 
Federaţia Rusă) în vederea evaluării şi autorizării de către inspectorii ruşi a unităţilor 
potenţial exportatoare de produse de origine animală; 
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- S-a solicitat părţii ruse stabilirea modalităţilor de colaborare pentru ca unităţile din 
România potenţial exportatoare de produse de origine animală în Federaţia Rusă, să 
poată fi incluse pe lista unităţilor autorizate la export pe această relaţie. 

- ANSVSA a prezentat omologilor turci date concrete privind situaţia epidemiologică din 
România în ceea ce priveşte scrapia la ovine şi encefalopatia spongiformă bovină, 
reiterând necesitatea ca autorităţile veterinare turce să ridice măsurile restrictive 
aplicate în mod nejustificat României pentru importul de carne şi animale vii din specia 
ovină şi bovină. 

- ANSVSA a solicitat experţilor veterinari turci să analizeze posibilitatea ridicării interdicţiei 
impuse tranzitului de camioane cu carne de ovine destinată ţărilor arabe, urmare a 
focarelor de scrapie înregistrate în România, deoarece această măsură nu este în 
concordanţă cu Codul OIE şi prevederile legislaţiei UE în vigoare şi a solicitat omologilor 
turci reevaluarea situaţiei şi ridicarea restricţiilor. 
 

Reprezentantul MAE in CE dl Iliuţă Zamfir, fiind intrebat despre aranjamentele bilaterale speciale 

existente intre tari membre UE şi terţe state-referitor la exportul de carne şi produse din carne, a 
răspuns ca nu s-au primit, incă, suficiente informaţii in acest sens (care au fost solicitate de la 
Ambasadele Romaniei in statele membre ale UE); acestea vor fi comunicate, ulterior, in măsura 
obtinerii acestora. 
 
Dl. Costin Lianu, a propus ca toate aceste aspecte cu care se confruntă ROMALIMENTA referitoare la 
barierele comerciale la exporturile europene trebuie semnalate şi la MECMA-DGCRI. A reamintit, şi 
despre existenţa Comitetul Consultativ pentru Accesul pe Pieţe (MAAC) care este structura 
organizatorică cea mai largă la nivel european şi care se ocupă de sprijinirea exportatorilor pentru a 
le facilita accesul pe pieţe, la care  participă experţi din partea Comisiei Europene (COM) şi ai 
Statelor Membre (SM) şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de ramură interesate. In acest 
organism MECMA are un reprezentant care este pregătit să pună problematica agro-alimentară. 
 
Dl. Mihai Ionescu a solicitat tuturor factorilor implicaţi să vină cu propuneri concrete pentru a 
debloca această situaţie, ridicarea restricţiilor la export a animalelor şi a produselor din carne de 
bovine/ovine pe piţele ţintă, propuneri care vor fi transmise Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
 
La punctul 2) al ordinii de zi,  dl. Radu CHIRICĂ, consilier Direcţia Politici Industriale a prezentat 
Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale nominalizând  activităţile finanţate în 
proporţie de 50%, 45%  şi 30% de la bugetul de stat, beneficiarii Programului şi evoluţia fondurilor in 
perioada 2006-2011. Abordând subiectul eficienţei acestui program, a evidenţiat şi evaluarea 
cantitativă pentru cei 152 de beneficiari care constă în crearea de noi locuri de muncă, 
implementarea de noi tehnologii şi produse noi, imbunătăţirea condiţiilor de lucru, creşterea 
exportului cu 15 milioane euro/an. 
 
In urma discuţiilor, membrii CE, printre care dna Aurica Sereny, preşedinte APMR, dl Mircea Budur, 
director executiv, UniRomSider şi dl Gheorghe Şerbănescu,  au apreciat ca acest Program a fost de un 
real ajutor pentru firme dar au propus imbunătăţirea accesibilităţii la finanţare. 
 
La punctul 3) al ordinii de zi, dl. Costin LIANU, director DDE a prezentat o Informare privind creditele 

de export. Direcţia Generală Comerţ şi Relaţii Internaţionalea –Direcţia Dezvoltare Export fost 

desemnată în calitate de coordonator al poziţiei integrate a ţării noastre pentru grupul de lucru 
„Credite de export” al Consiliului Uniunii Europene. 
 
Deciziile adoptate în cadrul Grupului de lucru credite pentru export sunt integrate în poziţia comună 
a Uniunii Europene la sesiunile grupului credite pentru export din cadrul Organizaţiei de Cooperare 
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şi Dezvoltare Economica. Implementarea lor, prin instituţiile naţionale de susţinere oficială  a 
creditelor de export (EximBank, în cazul României) este de natură să creeze efecte pozitive asupra 
dezvoltării exporturilor acelor sectoare economice vizate (construcţii navale, aeronautică, energii 
regenerabile etc.) şi să contribuie de o manieră importantă la creşterea competitivităţii şi a gradului 
de inovare ale firmelor exportatoare româneşti în competiţia de pe pieţele interne. 
 
Grupul ţintă căruia ne adresăm este format din exportatori români care realizează exporturi 
complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie sau autorităţi publice cu atribuţii în domeniu, 
precum: 

• direcţiile din minister specializate (Direcţia Generală Politici Industriale şi  Mediu de Afaceri, 
Direcţia Generală Energie); 

• asociaţii profesionale din România in domeniile reglementate de acord (Organizaţia Patronală 
din Industria Aeronautică Română, Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie, Institutul Naţional 
de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, Asociaţia Naţională a Constructorilor de 
Nave din Romania (ANCONAV) şi alte entităţi. 

In calitatea noastră de direcţie coordonatoare a punctelor de vedere ale instituţiilor implicate şi 
elaborarea poziţiei unitare a României, ce urmează a fi exprimată la reuniunile grupului de lucru 
„Credite de export“ prioritar este informarea exportatorilor asupra problematicii referitoare la 
creditele de export susţinute oficial şi evaluarea impactului noilor reglementari şi obţinerea 

informaţiilor de la mediul de afaceri care să ne permită fundamentarea punctului de vedere naţional 

în negocieri. 

 
Doamna Corina Vulpeş, director a menţionat că EximBank are instrumente specifice de susţinere a 
exportatorilor(asigurări, garanţii şi mecanismul CIRR - mecanismul de stabilizare a ratei de dobândă- 
negociate cu instituţii similare EximBank în cadrul reuniunilor Grupului de lucru credite pentru 

export. 

La punctul 4) al ordinii de zi, dl Costin LIANU a informat membrii CE că urmare intâlnirilor cu 
patronatele s-a propus ca pentru eficientizarea târgurilor şi misiunilor economice să fie introdusă 
activitatea de matchmaking. In acest sens urmează identificarea celor mai potrivite companii care 
fac această activitate dar mai intâi trebuie fixate modalităţile şi condiţiile cadru pentru derularea 
acesteia. Se ştie că această activitate va mări costurile acţiunilor de promovare dar ele vor fi mai 
eficiente. 

 
In urma discuţiilor, membrii CE au propus ca această activitate de machmaking să fie cuprinsă in 

evenimentele promoţionale din Programul anului 2013 iar pentru a definirea modalităţilor şi 
condiţiile cadru de derulare să se intrunească comisia pentru monitorizarea mecanismelor şi 

instrumentelor de sustinere a exportului şi problematica curentă de comerţ exterior. 

 

La punctul Diverse) al ordinii de zi,  

 

• dl Costin Lianu a prezentat Nota nr. DDE/129 575/12.04.2012 privind propunerea de 
redistribuire a fondurilor bugetare pe instrumente de promovare, din Programul de promovare a 

exportului, in anul 2012 prin care s-a solicitat suplimentarea cu 901.500 lei a bugetului alocat pentru 
organizarea de târguri şi expoziţii internaţionale, prin redistribuirea corespunzătoare a sumelor 
alocate instrumentelor „Publicitate şi reclamă cu caracter general, promovarea mărcilor româneşti” 
(300.000 lei), „Studii de piaţă” (300.000 lei) şi  misiuni economice in strainatate (301.500 lei),  
conform bugetului prezentat in anexa.  
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Membrii CE, in urma discuţiilor, au fost de acord, in unanimitate, cu propunerea de redistribuire a 

fondurilor alocate pentru Programul de promovare a exportului cu menţiunea că in cazul in care sunt 

solicitări pentru studii de piaţă se va proceda la realocarea de fonduri pentru acest instrument. 

• Domnul Radu Zharia, director general DGCRI a menţionat că priorităţile pentru anul in curs şi 
viitor, sunt legate de stimularea capacităţii firmelor de a crea, adauga şi capta valoare. Tocmai de 
aceea susţinem creşterea valorii adăugate şi modificări structurale în exporturile de produse cu un 
grad mai ridicat de prelucrare in sectoarele:  agro-alimentar cu focalizare pe agricultura bio şi 

organică,  mobilă cu design original şi tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii. 

 

In urma discuţiilor cu mediul de afaceri, prin intermediul intâlnirilor care au avut loc cu 
patronatele/asociaţiile profesionale privind Programul de promovare a exportului se impun 
următoarele: 

a. Respectarea condiţiilor de inscriere la acţiunile de promovare, inscrierea se va face la 
minister, la adresa de e-mail, aferentă fiecărui instrument, care se află pe  
www.portaldecomert.ro; 

b. Toate acţiunile care nu au avut lista firmelor participante precum şi datele de derulare se 
consideră anulate, iar fondurile se vor dirija spre alte acţiuni; 

c. Respectarea strategiei de piaţă in cazul in care se fac modificări ale acţiunilor; 
d. Se interzice patronatelor organizarea de acţiuni de promovare: misiuni economice, târguri şi 

expoziţii internaţionale, in aceiaşi perioadă; 
e. Selecţia firmelor se va face in limita locurilor disponibile, a fondurilor alocate acţiunii  de 

promovare respective si conform criteriilor prevazute in HG 296/2007; 
f. Respectarea regulilor de bune practici privind organizarea acţiunilor de matchmaking; 
g. Conform prevederilor HG 296/2007, in cazul unei amânări sau anulări a unei acţiuni de 

promovare, MECMA poate acorda altui sector economic acceptul de a organiza acţiunea; 
h. Respectarea parteneriatului public – privat astfel incât patronatele să evidenţieze in media 

rolul MECMA in organizarea acţiunii de promovare. 
 

Domnul Mihai Ionesccu a solicitat ca după finalizarea intâlnirilor cu toate patronatele/asociaţiile 
profesionale  să  fie prezentată o informare cu toate  propunerile in  Consiului de Export. 

 

• Domnul Costin Lianu a reamintit membrilor CE că în conformitate cu Legea 500/2002, art.21 
(alin4) din bugetul alocat Programului de promovare a exportului pentru anul 2012  s-a reţinut 10%  
pentru asigurarea unui exerciţiu bugetar care se vor repartiza in semestrul al doilea, după 
examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru. Pentru a  ne permite 
realizarea tuturor evenimentelor propuse in Programul pentru anul 2012,  trebuie să fim abilitaţi de 

Ministerul Finanţelor Publice să angajăm şi această sumă de 10% reţinută din bugetul alocat  

 
 In urma discuţiilor membrii CE au propus redactarea unei scrisori comune cu toate 

patronatele/asociaţiile profesionale adresată atât Ministerului Economiei, Comeţului şi Mediului de 

Afaceri cât şi Ministerului Finanţelor Publice  pentru a  ne permite angajarea  cotei de 10% reţinută 
conform Legii 500/2002, art.21 (alin4). 
  

• Doamna Aurica Sereny, preşedinte APMR a solicitat ca toate firmele care s-au inscris şi 
indeplinesc condiţiile  pentru a participa la Exoziţia Generală de la Sharjah să fie acceptate. In acest 
scop, membrii comisiei nominalizată în reuniunea Consiliului de Export (CE) din 12.05.2011, formată  
din reprezentanţi ai DDE, MECMA, CRPCIS, CCIB, APREL, ANEIR şi organizatorul acestui eveniment 

Olimpic Internaţional se vor intâlni pentru a  analiza, sub toate aspectele, participarea firmelor la 
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acţiunile din cadrul Expoziţiei generale de la Sharjah, care se va desfăşura in perioada 14-
18.05.2012. 

 

• Membrii CE referindu-se  la Oportunităţi de finanţare a IMM-urilor disponibile in cadrul POS 

CCE pe parcursul anului 2012  au solicitat prezentarea cât mai urgent a situaţiei apelului 3 de 
proiecte ale Operaţiunii 1.1.3 Sprijin acordat pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare. După 
finalizarea evaluării şi după semnarea contractelor de finanţare cu IMM-urile selecţionate pentru 
finanţare, Organismul Intermediar impreună cu Autoritatea de Management POS CCE vor analiza şi 
vor face propuneri privind bugetul necontractat care constă fie in relansarea unui nou apel sau 
realocarea sumei necontractate către o altă operaţiune din cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE pentru 

finanţarea proiectelor aflate pe lista de rezervă. 

 

* 

* * 

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

1 Informare EximBank privind evoluţia băncii şi oferta de produse la zi. 

2 Informare privind barierele tehnice în calea comerţului intracomunitar (Cătălina Groza, 
MECMA); 

3 Prezentarea situaţiei actuale a axei prioritare 1.1.3 Sprijin acordat pentru accesul pe noi pieţe 

şi internaţionalizare  şi posibilităţi de acţiune in viitor (Maria Baciu-MAEUR şi Adrian Potorac 
MECMA –OIMM); 

4 Intervenţii posibile ale CE asupra programelor fondurilor structurale 2014–2020 ( Alexandru 
Borcea, preşedinte ARIES); 

5 Informare privind  probleme dezbătute in comisia de monitorizare şi comisia Sharjah 
6 Prezentarea şi analiza activităţii patronatului SFERA FACTOR; 
7 Diverse 

 
 

Director general, 

Radu ZAHARIA 

 

 

 

             

         Director general adjunct,          Director, 

               Cristian CUTAŞ        Costin LIANU 

      

 

 

 

 

 

 
SECRETARIAT CE 

   LIVIA ADAM 


