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CONSILIUL DE EXPORT 
SECRETARIAT 

 
PROCES–VERBAL 

al reuniunii Consiliului de Export din data de  24.05.2012 

Reuniunea, desfaşurată la sediul MECMA, a fost condusă de domnul Mihai Ionescu, 
copreşedinte al Consiliului de Export (CE). 

 
Din totalul celor 36 membri ai Consiliului de Export, au fost prezenţi 25 şi au absentat 11 
(reprezentanţii MCSI, MECMA – DGIMMCM,CNP,INS, ARB, TECH-21, FEPACHIM, CNI, ACPR, ARBS, 
UPFAR). 
 
Invitaţi prezenţi: reprezentanţii: SFERA FACTOR - doamna Marilena Doman, director, 
A.N.P.C.P.P.S.R dl Sorin Mierlea, preşedinte şi d-na Corina Doba, consilier, FIT- dl Mihai 
Lupu,director executiv. 
 
La începutul reuniunii, domnul Mihai Ionescu, referindu-se la colaborarea cu domnul Karoly 
Borbely, în calitatea sa de copreşedinte al CE, a apreciat implicarea sa in această activitate   şi a  
transmis mesajul de mulţumire al acestuia pentru colaborarea cu membrii CE. 
 

Domnul Mihai Ionescu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii, cu menţiunea că la punctul 1 al 
ordinii de zi va fi doar alegerea copreşedintelui sectorului public, ca urmare a preluării 
coordonării activităţii de comerţ exterior de către domnul ministru delegat pentru mediul de 

afaceri Lucian ISAR. 
 

1 Alegerea copreşedinţilor Consiliului de Export: 

-  reprezentant al sectorului public ca urmare a preluării coordonării activităţii de 
comerţ exterior de către domnul ministru delegat pentru mediul de afaceri  Lucian 

ISAR 

 

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

- prezintă: Corina VULPEŞ, director EximBank 

 

3 Informare privind barierele tehnice în calea comerţului intracomunitar  
- prezintă: Cătălina GROZA, director general adjunct DGCRI-MECMA; 

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

pieţe şi internaţionalizare  şi posibilităţi de acţiune in viitor; 
- prezintă: Maria BACIU, director MAEUR 

              Adrian POTORAC, şef serviciu,  OI IMM -MECMA 

 
5 Intervenţii posibile ale CE asupra programelor fondurilor structurale 2014–2020 şi 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). 
- prezintă: Costin LIANU, director DDE-MECMA 

                           Alexandru BORCEA, preşedinte ARIES 
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6 Diverse 

 
Membrii CE au aprobat în unanimitate ordinea de zi. 
 
La punctul 1) al ordinii de zi, membrii Consiliului de Export au votat, in unanimitate, alegerea 
domnului Lucian Isar, ministru delegat pentru mediul de afaceri la MECMA, în funcţia de 
copreşedinte al Consiliului de Export din partea sectorului public. 
 
Domnul Lucian ISAR a prezentat priorităţile guvernului privind  comerţul exterior şi dezvoltarea 
sustenabilă a exportului, insistând  pe  întărirea capacităţii de sprijin a reţelei externe şi a 
contribuţiei acesteia la promovarea comerţului şi investiţiilor.  
 
A menţionat că, prioritar pentru perioada următoare a Programului guvernamental  este 
industrializarea privată a României. In acest sens vor fi dezvoltate două concepte inovatoare 
pentru relaţiile economice internaţionale, respectiv cel al consilierilor de comerţ privaţi  şi cel al 

tinerilor voluntari. De asemenea, domnul ministru a pledat pentru dezvoltarea unor structuri 
regionale de promovare a comerţului şi investiţiilor evidenţiind rolul clusterelor şi a centrelor 
regionale de promovare a comerţului. 
 
În  continuarea reuniunii, membrii CE, au  prezentat o serie de probleme curente cu care se 
confruntă exportatorii. Dl Lucian Isar a solicitat ca fiecare sa prezinte succint problemele cu 
propuneri de eficientizare a activitatii, urmând ca acestea să fie transmise secretariatului CE 
pentru a fi sintetizate,  analizate şi prezentate in reuniunea Consiliul de Export  in vederea găsirii 
celor mai bune soluţii de rezolvare. 
 
La punctul 2) al ordinii de zi, doamna Corina Vulpeş a făcut o informare privind evoluţia băncii 
EximBank şi oferta de produse la zi, a reliefat modalitatea in care această bancă prin 
instrumentele financiare pe care le oferă,  axate pe trei direcţii de acţiune: finanţare, garantare şi 
asigurare, se implică in susţinerea şi promovarea mediului de afaceri. Pentru informarea mediului 
de afaceri fiecare membru CE a primit câte o broşură editata de bancă şi care prezintă ,, 
Răspunsuri strategice la provocările crizei economice” 

 
In urma discuţiilor, ministrul a cerut să evidenţieze măsurile concrete pe care le propun pentru 
eficientizarea activităţii şi care vor fi transmise la secretariatul CE. 
 
Doamna Cătălina Groza a prezentat, la punctul 3 al ordinii de zi o informare privind actele 
normative şi  reglementările privind livrările intracomunitare care se primesc de la Uniunea 
Europeană şi care trebuiesc transmise instituţiilor publice şi operatorilor economici privaţi care 
au export intracomunitar şi a solicitat desemnarea unei persoane din cadrul CE care să primească 
aceste informaţii pentru a le transmite centralizat mediului de afaceri. 
 
Domnul ministru a solicitat o scurtă prezentare din partea direcţiei de specialitate.   
 
La punctul 4) al ordinii de zi, doamna Maria BACIU, director MAEUR şi domnul  Adrian 

POTORAC, şef serviciu,  OI IMM –MECMA au prezentat situaţia la zi a proiectelor prezentate de 

România pentru absorbţia fondurilor structurale. Informatiile au fost urmate de dezbateri ale 

membrilor CE nemultumiţi de gradul mic de absorbţie a fondurilor, in special la capitolul „fonduri 

pentru internaţionalizare” deşi proiectele sunt numeroase. S-a menţionat faptul că  proiectele 
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depuse nu sunt evaluate in timp util, procedurile de evaluare a proiectelor durează perioade 

mari de timp, existând multă birocratie şi astfel se renunţă la implementarea lor, sau sunt lăsate  

in aşteptare din lipsă   de fonduri.   

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Domnul Iliuţă Zamfir, MAE  a raspuns că in conformitate cu reglementarile financiare ale UE 

prioritate au proiectele din domeniul investiţiilor mari şi mici, iar la acest capitol România a 

terminat toate fondurile alocate iar domnul Adrian POTORAC  a menţionat că până la sfârşitul 

lunii iulie vor fi evaluate toate cele 148 proiecte aflate in aşteptare şi dacă vor mai fi fonduri se 

pot realiza. 

 

Domnul Mihai Ionescu a propus constituirea unei Comisii din care să facă parte domnul Sorin 

Dimitriu, din partea privată iar din partea publică doamna Maria Baciu şi domnul Costin Lianu şi 

care să analizeze acestă problemă iar apoi să formuleze un punct de vedere comun privind 

alocarea acestor fonduri la o singura entitate şi care va fi comunicat membrilor CE. Acest punct 

de vedere trebuie să fie prezentat la UE atunci cand se va negocia contractul de parteneriat 

Romania - UE pentru perioada 2014-2020 si de care CE sa fie informat operativ.  

 

Domnul Lianu a propus  totodată, să se schimbe procedurile interne care sunt destul de greoaie 

şi a solicitat o prezentare pe acesta temă din partea domnului Tudor Constantin.....directia.....  

 

La punctul 5 al ordinii de zi domnul director Costin Lianu a facut o scurtă prezentare a 

proiectelor din fondurile structurale pe care MECMA le-a finalizat şi care au fost aprobate dar din 

lipsa fondurilor nu se pot derula. De asemenea a informat membrii CE asupra situatiei la zi a 

lucrărilor privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii subliniind avantajele de 

care ţara noastra va beneficia prin ocuparea unei poziţii  in grupele de lucru care se vor forma in 

cadrul acesteia: proiecte viabile, matchmaking cu ţările dunărene, promovarea prin proiecte 

internaţionale. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, diverse, membrii CE: reprezentanţii de la Oficiul pentru Protectia 

Consumatorilor, din industria siderurgica (UZINSIDER), industria mobilei (APMR), UGIR 1903, 

Camerei de Comerţ a Municipiului Bucureşti au prezentat diferite aspecte care ingreuneaza 

activitatea de export şi au solicitat sprijinul Guvernului şi implicarea  copresedintelui CE  din 

partea publica. 

 

Domnul copreşedinte Lucian Isar a răspuns că in cel mai scurt timp vor apărea noi reglementari 

guvernamentale pentru reducerea fiscalităţii şi a solicitat ca fiecare sector care se confruntă cu 

greutăţi să facă propuneri concrete,  in care să exemplifice cu modele din alte ţări comunitare şi 

şi-a arătat disponibilitatea de a sprijini, în măsura posibilului, mediul de afaceri pentru 

imbunătăţirea activităţii de export. 

 

Domnul Mihai Ionescu a informat membrii CE despre modificarea codului fiscal, al cărui proiect 
va fi transmis membrilor CE, scrisoarea adresată Ministerului Finaţelor Publice şi MECMA pentru 
a  ne permite angajarea sumei reţinută conform Legii 500/2002, art.21 (alin4). De asemenea a 
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solicitat  depolitizarea EximBank şi reorganizarea  CIFGA şi o nouă gândire privind distribuirea 
fondurilor alocate Programului de promovare a exportului. 
  

* 

* * 

Viitoarea reuniune a CE din ultima decada a lunii iunie  va avea următoarea ordine de zi: 
 

1.  Informare privind intâlnirile MECMA cu patronatele (Radu Zaharia, director general 

DGCRI,  Costin Lianu, director DDE) 

2.  Informare privind intâlnirea anuală cu consilierii economici ai BPCE -urilor din 

străinătate (Rdu Zaharia, director general DGCRI) 

3.   Prezentarea noului cod de reglementare privind fondurile structurale 2014 – 2020 – 

Reprezentant Ministerul Afacerilor Europene  - domnul Tudor Constantin        

4.  Prezentarea propunerilor pentru  Programului de târguri şi expoziţii internaţionale    

pentru anul 2013 (Costin Lianu, director DDE); 

5.  Notă privind participarea firmelor la ultima editie a Expozitiei generale din Centrul 

Expoziţional al României de la  Sharjah/EAU ( Costin Lianu, director DDE); 

6.     Diverse  

 

 

 

Director 

         Costin LIANU  

 

 

 

             

                        

      

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT CE 

   Livia ADAM 

  Carmen IACOB 

 

 

 


