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CONSILIUL DE EXPORT

PROCES–VERBAL
al reuniunii Consiliului de Export din data de  30.07.2012

La punctul 1) al ordinii de zi,

  
SECRETARIAT

Reuniunea, desfasurata la sediul MECMA , a fost condusa de domnul Mihai Ionescu, 
copresedinte al Consiliului de Export(CE).

Din totalul celor 36 membri ai CE au fost prezenti 20 si au absentat 16 : reprezentantii MCSI,
MADR, MTI,CNP, INS, ANV, UGIR 1903, CNIPMMR,ARB, WTC, FEPACHIM, UPFAR, CNI, CIS, ACR, 
ARBSG).

Invitati prezenti: reprezentantii: APREL, SFERA FACTOR si ANPCPPSR.

Domnul Mihai Ionescu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii:

1 Aprobarea criteriilor suplimentare de repartizare a fondurilor bugetare pe domenii / 
ramuri de export si de selectie pentru firmele participante la actiunile promotionale cu 
sprijin de la bugetul de stat,

2 Interventii posibile ale CE asupra programelor fondurilor     cturale 2014–2020 si 
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD)

3 Prezentarea programelor Agentiei pentru Implementarea    iectelor si Programelor 
pentru IMM-uri  cu fonduri de la bugetul de stat.

4 Utilizarea fondurilor bugetare pe semestrul I al anulu     2

5. Diverse

Membrii CE au aprobat în unanimitate ordinea de zi.

dl. Costin Lianu, director DDE a informat membrii CE ca au fost 
transmise membrilor CE Criteriile suplimentare de selectie pentru firmele par icipante la târguri, 
expozitii si misiuni economice internationale cu sprij   de la bugetul de stat, dar care inca nu au 
fost discutate in Comisia pentru monitorizarea mecanismelor si instrumen  lor de sustinere a 
exportului si problematica curenta de comert exterior.

Domnul Andrei Pogonaru, consilier al ministrului deleg t pentru mediul de afaceri a specificat ca 
au fost propuse drept criterii atât criterii care se incadreaza in HG 296/2077, cât si criterii
suplimentare care necesita modificarea legislatiei in vigoare.

Domnul Mihai Ionescu a propus ca domnul Andrei Pogonaru sa continue discutiile cu toate 
patronatele/asociatiile profesionale pentru a perfecta criteriile suplimentare de selectie pentru 
firmele participante la târguri, expozitii si misiuni economice internationale cu sprijin de la 
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bugetul de stat, urmând ca în luna septembrie in Comisia pentru monitorizarea mecanismelor si 
instrumentelor de sustinere a exportului si problematica curenta de comert exterior sa fie 
analizate si definitivate aceste criterii

membrii Consiliului de Export au fost informati de domnul 
Alexandru Borcea, presedinte ARIES despre

Domnul Mihai Ionescu a solicitat ca fiecare patronat sa transmita un punct de vedere coerent 
referitor la nevoile reale de dezvoltare a sectorului, având la baza experientele acumulate in 
perioada financiara curenta. Propunerile vor fi armoni ate si vor face obiectul mandatului celui 
care va reprezenta Consiliul de Export in 

Domnul Sorin Voicescu, consilier in cadrul MAEur, a subliniat preocuparea Ministerului Afacerilor 
Europene (MAEur) privind viitoarea perioada de programare 2014-2020 a celor cinci fonduri 
europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de 
Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit si 
Afaceri Maritime), care ofera un cadru pentru finantarea unei game largi de proiecte si investitii, 
cu scopul de a încuraja cresterea economica în statele membre ale UE si in regiunile lor. De 
asemenea a mentionat ca la data de 13 iunie 2012 a fost adoptat de Guvern

care include un set de 
a fondurilor 

europene nerambursabile precum si principalele 
având în 

în elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea documentelor de 
programare (

ONG-uri, confedera?ii sindicale si patronale, medii universitare si acad  ice, 
etc). De asemenea a prezentat  si 

care este alcatuit din 12 : cu 10 
comitete consultative tematice (CCT) pe domeniile: Transporturi; ; 

; Comunicatii si tehnologia informatiei; Educatie; Ocupare, 
incluziune sociala si servicii sociale; Servicii de sanatate; Turism, cultura si patrimoniul cultural; 
Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit; Administratie si buna guvernanta precum si 2 comitete 
consultative reprezentative pentru Dezvoltarea Regionala (CCDR) si Coeziunea Teritoriala (CCCT). 

În subordinea fiecarui comitet consultativ se vor constitui grupuri    lucru care, functie de 
domeniile gestionate, vor contribui la elaborarea anal     r sectoriale si elaborarea 
documentelor de programare, vor formula propuneri priv nd domeniile prioritare de interventie 
si alocarile financiare aferente, grupurile si teritor   e tinta si principalii beneficiari în vederea 
accesarii fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Informatii detaliate privind aceste structurile parten    le mentionate precum si elemente 
privind activitatile de programare vizând viitoarea perioada de programare 2014-2020 se gasesc 
pe site-urile MAEur www.maeur.ro si www.fonduri-ue.ro.

La propunerea domnului Mihai Ionescu si cu aprobare in unanimitate a membrilor CE, Consiliul 
de Export va solicita reprezentarea  mediul de afaceri in cadrul a 3 CCT: 1) 

, criterii care se vor aplica de la 1 ianuarie 2013.  

interventii posibile ale CE asupra programelor 
fondurilor structurale 2014–2020, evidentiind obiectivele tematice, cadrul orientarilor  trategice,
precum si  cadrul actualelor si viitoarelor programe d  fonduri structurale pentru perioada 2014-
2020. 

vedere abordarea comunitara privind principiul europea  al 
parteneriatului 

reprezentativitatea organizatiilor din mediul economic, social, academic si din 
societatea civila

Comitetele Consultative organizate ca sectiuni ale CIAP
Mediu si schimbari climatice

Competitivitate si eficienta energetica

La punctul 2) al ordinii de zi, 

structurile parteneriale la nivel national si regional. 

: orientari metodologice ce au ca 
principal scop stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare

elemente privind organizarea si functionarea 
cadrului partenerial,

-
Structurile parteneriale cu rol consultativ la nivel national si 

regional, si anume :  

Competitivitate si 

Memorandumul
privind actiunile si documentele privind pregatirea accesarii    implementarii fondurilor 
europene în perioada 2014-2020, 

Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea Acordul i de Parteneriat 
(CIAP)
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eficienta energetica; Mediu si schimbari climatice Dezvoltare rurala, agricultura si 
pescuit,

2) ; 3) 
comitete care vor avea propriul program de consultari in grupe de lucru cu toate 

patronatele/asociatiile profesionale care doresc sa pa  icipe la elaborarea documentelor de 
programare în vederea accesarii fondurilor. În acest s  s, se va transmite o solicitare în scris la 
ministerele coordonatoare ale comitetelor consultative mentionate, respectiv Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Minister l Mediului si Padurilor, Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Afa erilor Europene.

Totodata,  în anexele la prezentul Proces-Verbal sunt incluse informatii de interes privind: 

.

In urma discutiilor avute in cadrul reuniunii, membrii CE ca domnul 
Costin Lianu sa aiba un mandat de reprezentare a Consiliului de Export pentru a participa la 
reuniunile celor 3 CCT-uri, unde va expune problemele dezbatute in cadrul 

( comisie a CE). In cazul in care sunt abordate 
teme specifice unui domeniu/sector va  participa si un reprezentant care poate sustine 
propunerile domeniului respectiv. 

Domnul Valeriu Velciu, presedinte APREL a subliniat ca desi exista proiecte menite sa creeze 
locuri de munca a evidentiat si accesibilitatea greoaie a accesarii fondurilor europene.

Domnul Alexandru Borcea a evidentiat ca România si-a asumat rolul de initiator si promotor al 
, initiativa adoptata de sefii de stat si de guvern ai Uniunii Europene la 24 iunie 

2011. Cele 11 domenii prioritare sunt coordonate de câte 2 state/landuri din regiune. România 
coordoneaza 3 domenii prioritare (1a: transporturi pe  pe interne – împreuna cu Austria, 3: 
cultura si turism – cu Bulgaria, 5: gestionarea riscurilor de mediu– cu Ungaria). Obiectivele 
urmarite de România prin participarea la elaborarea Strategiei UE pentru regiunea Dunarii sunt: 

a. o regiune dunareana dinamica, competitiva si prospera; 
b. crearea unor sisteme integrate de transport si monitorizare a protectiei mediului 

bazate pe noi tehnologii; 
c. ape mai curate, protejarea bio-diversitatii, combaterea poluarii transfrontaliere si 

reducerea riscului de inundatii; 
d. îmbunatatirea capacitatii administrative, stimularea schimburilor culturale si a 

contactelor „people to people”

Domnul Costin Lianu in calitate de reprezentant MECMA in cadrul Comitetului Interministerial 
SUERD a informat membrii CE asupra situatiei la zi a lucrarilor privind Strategia Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunarii, subliniind avantajele de care tara noastra va beneficia prin ocuparea 
unei pozitii  in grupele de lucru care se vor forma in cadrul acesteia: proiecte viabile. Ne aflam 
acum în faza implementarii de proiecte concrete la nivel na    al, principalul obiectiv al etapei 
fiind derularea acestora, parte din ele fiind mentiona   in Planul de actiune. 

proiectele MECMA, care 
vor fi transmise membrilor CE pentru a fi diseminate, au parteneri din mediile de af ceri si sunt 
in mare parte proiecte sustinute si in Strategia Nationala de Export, dar precizeaza ca SUERD nu 
are in prezent finantare in actualul exercitiu financi r al UE. De aceea perioada urmatoare este 

•
•

Memorandumul mai sus mentionat 
Prezentarea privind cadrul partenerial si un calendar al activitat lor viitoare de 
programare

au aprobat in unanimitate

Comisiei pentru 
strategie, competitivitate, marketing si branding

Strategiei Dunarii

Pentru a facilita 
punerea în aplicare a Strategiei,  a fost lansat, la 30 martie 2011, Forumul National privind 
implementarea Strategiei Dunarii si au fost create mai multe structuri de lucru pentru a include 
tot spectrul actorilor interesati de proiectele SUERD. A subliniat faptul ca 
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decisiva pentru a stabili modalitatile concrete de finantare in cadrul negocierilor UE pentru noul 
exercitiu financiar. Proiectul European Gateway Project (EGP), care a fost prezentat  embrilor 
CE, este bine apreciat in Germania, fiind inclus ca proeict prioritar in consultarile bilaterale cu 
Bavaria. EGP este considerat la nivelul grupului inter  nisterial si coordonatorului national ca 
proiect fanion pentru Romania, avand in vedere relevanta centrelor logistice pe cursul Dunarii ca 
factor de competitivitate la nivel european. 

Domnul Mihai Ionescu a reliefat ca de o importanta majora ramâne asigurarea unei finantari 
adecvate pentru proiectele SUERD care vor fi implement    în cadrul viitoarei perspective 
financiare multianuale a UE (2014-2020) din liniile de finantare UE cunoscute: Fondul European 
de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), 
Instrumentul de preaderare (IPA), Instrumentul Europea  pentru Vecinatate si Parteneriat 
(ENPI), Institutiile financiare internationale implicate, dar si Parteneriatul Public – Privat (PPP) pot 
reprezenta modalitati esentiale de implementare a proiectelor SUERD.

Domnul Sorin Voicescu a facut o scurta prezentare a co  extului actual privind SUERD, aratând ca 
pentru perioada 2007-2013 Comisia Europeana are o abordare „a celor trei nu  (nu fonduri 
suplimentare, nu reglementari noi, nu institutii noi p ntru SUERD), solicitând în schimb celor 14 
state participante (8 state membre si 6 state nemembre  sa utilizeze la maxim actualul cadru 
institutional, financiar si legislativ, prin realizare  de sinergii si promovarea unor proiecte cu 
adevarata dimensiune dunareana, cu impact puternic asu    zonei, generatoare de valoare 
adaugata.

Pentru urmatoare perioada 2014-2020, în conditiile în care la nivelul Uniunii Europene nu va 
exista un Program destinat SUERD, România îsi propune  a în cadrul viitoarelor sale Programe 
Operationale finantate din fonduri europene, sa promoveze noi modalitati de finantare a 
proiectelor din cadrul SUERD, cum ar fi: prioritizarea acestor proiecte prin acordare  de puncte 
suplimentare în cadrul procesului general de evaluare  i selectie, lansarea unor apeluri de 
proiecte (call-uri) special destinate proiectelor SUERD etc.

doamna consilier Doina Marin a facut referire la cele 8 programe 
implementate de AIPPIMM cu fonduri de la bugetul de stat pentru sprijinirea IMM cu alocatii 
financiare nerambursabile si instruire in vederea dezvo  arii aptitudinilor antreprenoriale. 
Programele sunt implementate anual dupa publicarea procedurilor de implementare in 
Monitorul Oficial, fiecare program adresandu-se unui segment IMM. Astfel exista un program 
pentru IMM care activeaza in domeniul comercializarii produselor si a serviciilor de pia a, un 
program pentru IMM care activeaza in domeniul mestesugu ilor si artizanatului, un program de 
finantare a IMM cu pâna la 2 ani activitate, un program pentru instruirea tinerilor si un program 
pentru instruirea femeilor manager in vederea dezvoltarii aptitudinilor antreprenoriale. 
Totodata, AIPPIMM implementeaza un program pentru infi   area microintreprinderilor de catre 
tinerii intreprinzatori si programul Kogalniceanu pentru linii de credit pentru IMM, in parteneriat 
cu 13 banci, program in care AIPPIMM aloca subventii la dobânzile aferente creditelor utilizate 
de IMM.

domnul Stelian Samson, director CRPCIS a prezentat o a  liza 
complexa a modului in care au fost utilizate fondurile   getare pe semestrul I al anului 2012 si a 
mentionat actiunile care au fost  
contractate in semestrul I si care se desfatoara in semestrul II 2012, cu repartizarea fondurilor, pe 
patronate pentru targuri si misiuni economice.

La punctul 3) al ordinii de zi,

La punctul 4) al ordinii de zi,

actiunile contractate si desfasurate in semestrul I in 2012,
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Derularea intregului Program este periclitata deoarece în conformitate cu Legea 500/2002, 
art.21 (alin4) din bugetul alocat Programului de promovare a exportului pentru anul 2012  s-a 
retinut 10%  pentru asigurarea unui exercitiu bugetar care se vor repartiza in semestrul al doilea, 
dupa examinarea de catre Guvern a executiei bugetare pe primul semestru. In urma discutilor 
purtate de dl. Mihai Ionescu cu conducerea MFP aceasta suma nu va fi alocata.

Membrii CE au apreciat ca participarea la târguri si e pozitii internationale este eficienta in 
aceasta perioada de criza, iar in urma discutiilor membrii CE au fost de acord, in unanimitate, ca 
pentru realizarea tuturor evenimentelor aprobate in 
pentru anul 2012, reprezentantii mediului de afaceri membrii in CE 

Mentionam 
faptul ca cele doua Programe intre care se solicita tr nsferul fac parte din acelasi capitol bugetar 
al MECMA si din acelasi Sistem de sustinere si promova   a exportului, aprobat prin OUG 
120/2002.

Domnul Costin Lianu a informat membrii CE ca in 

In  urma discutiilor membrii  CE 

Pentru fundamentarea activitatii de promovare a exporturilor prin 
cât si  

pentru eficientizarea si întarirea parteneriatului pub ic-privat în cadrul sistemului national de 
sustinere si promovare a exportului in contextul noii Strategii Nati nale de Export 2012-2016, 
membrii CE au propus si au fost de acord, cu doar o abtinere, ca fiecare patronat/asociatie 
profesionala sa transmita la secretariatului Consiliului de Export, 
datele referitoare la gradul de reprezentativitate al  atronatului/asociatiei dumneavoastra, si 
anume:

-
-

-
-

Toate datele transmise vor fi analizate in data de 16 august de catre o comisie formata din 
reprezentantii : ANEIR, CONPIROM, APMR, FEPAIUS, APREL  si FEPA CM, iar concluziile vor face 
obiectul unui material care va fi difuzat tuturor memb   or CE.

*

* *

Viitoarea reuniune a CE din luna septembrie  ordine de zi:

1 Domeniile de colaborare- Relatii economice internationale si Finante-banci- propuse de 
ASE, conform Protocolului de colaborare dintre MECMA si ASE (rectorul ASE);

Programul de promovare a exportului
sa solicite conducerii MECMA

transferul sumei de 5,5 milioane lei, disponibila, de la Programul de crestere a competitivitatii cu 
fonduri de la bugetul de stat la Programul de târguri si expozitii internationale.  

conformitate cu propunerea membrilor CE la 
reuniunea din 26.06.2012 Programul de târguri si expoz     internationale cu finantare de la 
bugetul de stat pentru anul 2013 a fost reanalizat. au propus si 
s-a aprobat ca 

anexat

Programul de târguri si 
expozitii internationale si misiuni economice cu finan are de la bugetul de stat, in anul 2013

pâna la data de 15.08.2012,

Programul de târguri si expozitii internationale cu finantare de la bugetul de 
stat pentru anul 2013, , sa fie supus aprobarii in cadrul unei reuniuni extraordinare 
care va avea loc la data de 23.08.2012.

va avea urmatoarea

Hotarârea judecatoreasca de infiintare a patronatului/ sociatiei profesionale;
Hotararea Judecatoareasca privind reprezentativitatea patronatului /asociatiei 
profesionale;
Lista cu membrii patronatului/asociatiei profesionale;
Bilantul anului 2011 vizat de organul fiscal.
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2 Aprobarea criteriilor suplimentare de repartizarea fondurilor bugetare pe domenii / 
ramuri de export si de selectie pentru firmele participante la actiunile promotionale cu 
sprijin de la bugetul de stat;

3 Sprijinirea activitatii de dezvoltare de afaceri a rep      antilor firmelor private/publice 
romanesti pe pietele internationale ( Viorel Manole, presedinte PATROMIL);

4 Noi modalitati de promovare a exportului - actiuni de promovare regionala (Valeriu 
Velciu, presedinte APREL);

5 Diverse

Director,
Costin LIANU
SECRETARIAT CE

Redactat: Livia ADAM
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