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NOTA 

orientarea geografica

contributia la export 

de fundamentare a activitatii de promovare a exporturilor prin Programul de 
târguri si expozitii internationale cu finantare de la bugetul de stat, in anul 

2013

In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.120/2002 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioar   privind aprobarea 
Sistemului de sustinere si promovare a exportului si a   Hotarârii de Guvern nr. 
296/2007, s-a elaborat Proiectul de Program privind participarea l  târguri si 
expozitii internationale în anul 2013, cu finantare partiala de la Bugetul de Stat, 
prezentat in Anexa 1 si o lista cu târgurile de rezerva, prezentata in Anexa 2, in 
cazul nerealizarii actiunilor propuse in lista de baza.

Programul a fost întocmit pe baza analizelor efectuate in cadrul Directiei 
Generale Comert si Relatii Internationale, privind actiunile de promovare a 
exportului pentru anul 2013, a consultarii patronatelor de ramura, firmelor 
exportatoare, Birourilor de Promovare Comercial Economica din strainatate, 
precum si in concordanta cu masurile de implementare ale Strategiei Nationale 
de Export.

La selectarea actiunilor s-au avut în vedere, în principal, urmatoarele criterii: 

, tinandu-se cont de urmatoarele aspecte:

diversificarea exporturilor, din punct de vedere al ariei 
geografice : s-a avut in vedere respectarea proportiei de participare de 41 % la 
actiuni non UE , in timp ce actiunile pe piata UE reprezinta  59% din totalul 
participarilor ;

selectarea manifestarilor de promovare pe piete strategice 
prioritare: piata rasariteana, în special Federatia Ru a, zona asiatica, 
Orientul Mijlociu si Apropiat, zona Balcanilor;

a produselor/serviciilor aferente ramurii 
respective pentru anul 2011 si grila piata - produs;
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importanta targurilor selectate

rezultatele obtinute

pe piete strategice prioritare

manifestari 
individualizate dupa un domeniu de referinta sau la ca e România 
participa pentru prima data cu stand national

promovarii unor produse / servicii în cadrul 
activitatilor de branding

articiparea cu produse românesti

pe plan international si pentru ramura 
industriala analizata (descrierea interesului de participare, ce se 
urmareste prin participare, gradul de specializare al      nii respective 
pe profilul produselor si serviciilor din Strategia Nationala de Export 
etc.);

de participanti la editiile anterioare ale targurilor: 
modul si gradul de realizare a manifestarilor in anii anteriori, precum si 
utilizarea eficienta a fondurilor alocate prin Program, acolo unde este 
cazul.  

Tinând cont de criteriile de mai sus, Programul propus are în vedere 
urmatoarele:

manifestarile sunt târguri specializate si targuri de   sa, majoritatea fiind 
actiuni promotionale la care agentii economici români  u participat cu 
rezultate bune si în anii anteriori – IMM/Koln, Hanovra, Who’s Next/Paris, 
AMBIENTE/ Frankfurt, ANUGA/Koln, MICAM/Milano, MEBEL/ Moscova ;
abordarea manifestarilor de promovare : 
piata rasariteana - în special Federatia Rusa, zona asiatica, Orientul 
Mijlociu si Apropiat, America Latina prin includerea unor târguri si 
expozitii cum ar fi: Power Industry & Electrical Engineering –
St.Petersburg, Aquaterm – Kiev, Power Generation Middle East – Doha, 
Meftec – Abu Dhabi, Laad – Rio de Janeiro, participarea la 

, respectiv: Tranoi/ Paris/ 
design vestimentar, Inhorgenta – Munchen/ bijuterie contemporana, 
Automechanica - Johannesburg/ componente auto, Brel Light & Building
– Beijing/ echipamente electrice si electrotehnice, Pasarela Gaudi -
Barcelona / rochii de seara, rochii de mireasa, Eire – Milano/ imobiliare 
etc;
sustinerea, în continuare, a 

- cum sunt vinurile românesti (Prowein –
Dusseldorf, Londra Wine etc.),  serviciile IT, (Congress World - Barcelona,
Embedded World - Nurremberg), design vestimentar (Who,s Next –
Paris) , agricultura ecologica (BioFach – Baltimore), domeniulalimetar 
(Anuga – Koln);
in anul 2013, p la Sharjah în cadrul 
Centrului de Afaceri deschis în colaborare cu Camera de Comert si 
Industrie Bucuresti va fi continuata, cu conditia manifestarii interesului 
firmelor importatoare. La solicitarea mediului de afaceri aceasta 
initiativa de a organiza va continua în anul 2013, 
eventual la Sharjah, cat si în alte zone, prin organizarea de mini expozitii 
in tarile BRIC, a targului Eire Milano pentru domeniul imobiliar.
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incubatoare de afaceri



În cadrul activitatii de derulare a Programului, a fost conceput un sistem de 
urmarire si cuantificare a rezultatelor participarilor anterioare la aceste 
actiuni promotionale. În acest sens, reprezentantii responsabili pentru 
actiunile de promovare respective au contactat firmele expozante, pentru a 
urmari finalizarea negocierilor si a contactelor initiate în perioada participarii 
la manifestari, în scopul evaluarii eficientei pe fiec    agent economic 
participant. Astfel, în  anul 2011, au beneficiat de acest Program peste 850
firme exportatoare care au estimat ca vor incheia angajamente de export in 
valoare de cca. 670 milioane Euro.

În anul 2013, se va insista în continuare ca agentii economici români 
participanti la manifestarile din Program sa-si particularizeze maniera de 
prezentare a produselor proprii, întelegând prin aceas   îmbunatatirea 
calitatii materialelor promotionale (postere, brosuri, pliante etc.). Aceasta 
activitate va fi permanent monitorizata de Directia Generala Comert si Relatii 
Internationale. 

De asemenea, se va acorda prioritate firmelor care realizeaza si exporta 
produse sub marca proprie, produse de ultima genera?ie, cu valoare adaugata 
mare sau cu grad înalt de prelucrare.

Totodata, în vederea eficientizarii activitatii de organizare si desfasurare a 
participarii firmelor românesti la târguri si expoziti  internationale, 
consideram absolut necesara intensificarea colaborarii in cadrul 
parteneriatului public – privat cu patronatele de ramura pentru continuarea 
actiunilor intreprinse in anul curent in realizarea urmatoarelor obiective:

asigurarea ferma, cu 6 luni în avans fata de data târgului / expozitiei, a 
numarului minim de firme participante si rezervarea directa a spatiului la 
organizatorul extern la momentul indicat de acesta;
colaborarea strânsa la întocmirea documentatiei de atribuire a 
contractului de prestari servicii pentru stabilirea firmei românesti 
organizatoare, prin :

întocmirea de proiecte / schite moderne de amenajare a 
standurilor, de preferinta 100% personalizate pentru fiecare 
manifestare în parte, continând inclusiv descrieri ale dotarilor 
necesare (cu costuri estimative);
precizarea programului / materialelor promotionale pe  are le 
considera necesare / utile firmelor potential expozante, în 
realizarea, cu maximum de randament, a manifestarii 
expozitionale, respectiv: în ce reviste este oportuna            
publicitatii; ce tip de banner ar avea impact deosebit  daca este 
indicata organizarea de seminar / conferinta de presa, degustare, 
etc.; 

-

-

•

•



-

-

-

-

stabilirea / asigurarea, în avans, prin intermediul Birourilor de Promovare 
Comercial Economica si a unor parteneri similari din tara gazda –
patronate, asociatii etc. – de contacte / întâlniri cu firme potential 
interesate de profilul / gama de export a firmelor românes   participante;
asigurarea / verificarea prezentei continue a reprezentantilor competenti 
ai firmelor în cadrul standurilor si informarea lor corespunzatoare asupra 
obligatiilor ce le revin din punct de vedere al informatiilor pe care trebuie 
sa le detina / ofere vizitatorilor, al tinutei si al comportamentului impuse 
de astfel de manifestari expozitionale;
acordarea de sprijin în organizarea/desfasurarea actiunilor promotionale 
si de protocol;
sprijinirea firmelor participante în completarea corecta a formularelor de 
eficienta imediat dupa închiderea manifestarii  si solicitarea la 6 luni de la 
încheierea târgului / expozitiei a unei situatii de eficienta finala; 

La selectarea firmelor participante, se va solicita tuturor potentialilor 
expozanti Certificatul de atestare fiscala, pentru stabilirea eventualelor 
datorii catre stat si  Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale. În 
cazul existentei vreunor astfel de datorii, firma nu va fi selectata. La aceste 
documente, se adauga Declaratia de minimis (finantari    maximum 200.000 
Euro pentru 3 ani fiscali consecutivi) si dovada de plata la CRPCiS a garantiei 
de participare. Daca firmele au mai participat la targul respectiv cu  inantare 
de la bugetul de stat vor prezenta situatia eficientei participarii  (numar de 
contacte, clienti noi, contracte realizate si derulate, imbunatatirea calitatii 
produselor etc.).

Mentionam ca acest Program se încadreaza în strategiile sectoriale de 
branding de export, aspect care impune atât respectarea continutului 
mesajului, cât si punerea unui accent deosebit pe prom   rea imaginii 
sectorului prin brandul respectiv. 

În cazul în care, cu 6 luni înaintea deschiderii manif    rii promotionale, nu 
sunt înscrise un numar minim de 7 firme, actiunea se anuleaza automat, 
considerându-se ca nu prezinta interes, fondurile urmând a fi redirectionate 
spre alte manifestari expozitionale solicitate de medi l de afaceri. Targurile 
prevazute in Anexa 2 vor fi introduse automat in Anexa 1, fara a fi necesara 
aprobarea Consiliului de Export, in cazul realizarii unor economii sau in cazul 
suplimentarii bugetului.

Pentru realizarea acestui Program de , din care sunt sunt expozitii 
cu caracter general, care includ participarea unui numar mare de firme din 
toate domeniile de export, sunt necesare fonduri în valoare de circa 

În acest sens, vom solicita sa fie alocata Programului de 
promovare a exportului, prin Bugetul de stat pe anul 2013, suma mentionata.

64 actiuni

46
milioane Lei. 



Estimarile manifestarilor internationale pentru anul 2012 au caracter 
orientativ, depasirea acestora la unele actiuni realiz   u-se in cazuri 
justificate, sumele aferente acestor depasiri provenind din economiile 
inregistrate prin derularea Programului de promovare a exportului.  
Redistribuirea sumelor necesare se va face la propuner   ordonatorului de 
credite cu acordul Consiliului de Export, de la celelalte instrumente de 
promovare, fara a depasi bugetul total alocat acestui Program.

Programul de participare la târguri si expozitii internationale pentru anul 2012, 
va fi avizat, în forma finala, în cadrul urmatoarei sedinte a Consiliului de 
Export.

Fata de cele de mai sus, conform prevederilor OUG 120/2002 va rugam sa 
aprobati derularea manifestarilor mai sus mentionate în conditiile prevazute 
de  Hotararea Guvernului 296/2007, cu incadrare in fondurile bugetare ce vor 
fi alocate acestui instrument pentru anul 2013.

Redactat: consilier superior Vodita Popescu

                                               

           Director,

                   Costin LIANU
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