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CONSILIUL DE EXPORT

                                                                                                                         A V I Z A T,

       Co-presedinte CE

              Mihai Alexandru VOICU

PROCES–VERBAL
al reuniunii Consiliului de Export din data de  27.09.2012

La punctul 1) al ordinii de zi

  
SECRETARIAT

La reuniunea, desfasurata la sediul MECMA, a participat domnul Mihai Alexandru Voicu, Ministru 
delegat pentru mediul de afaceri si domnul Mihai Ionescu, Co-presedinte al Consiliului de 
Export(CE).

Din totalul celor 36 membri ai CE au fost prezenti 27 si au absentat 9: reprezentanti ai MDRT,
MADR, INS, CNIPMMR, WTC, FEPACHIM, UPFAR, OP PETROGAZ.

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

Domnul Mihai Ionescu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii:

1 Alegerea Co-presedintilor Consiliului de Export:

- ca urmare a  preluararii  coordonarii activitatii de 

comert exterior de catre domnul Mihai Alexandru VOICU, ministru delegat pentru

mediul de afaceri;

- având în vedere expirarea mandatului de 2 ani al 
domnului Mihai IONESCU (mandatul expira în septembrie 2012);

2 Aprobarea Programului de târguri si expozitii pentru anul 2013, cu sprijin de la bugetul de
stat

3 Prezentarea domeniilor de colaborare (relatii economice internationale si finante-banci)
propuse CE de catre ASE, conform Protocolului dintre MECMA si ASE 

4 Noi modalitati de promovare a exportului - actiuni de promovare regionala
5 Diverse

Membrii CE au aprobat în unanimitate ordinea de zi.

membrii Consiliului de Export au votat, in unanimitate  alegerea 
domnului Mihai Alexandru Voicu, ministru delegat pentru mediul de afaceri la MECMA, în functia de 
Co-presedinte al Consiliului de Export din .

Domnul Mihai Ionescu i-a adresat domnului Mihai Alexandru Voicu felicitari pentru alegerea sa, 
impreuna cu solicitarea sa sprijine CE in rezolvarea urmatoarele probleme punctuale:

- cre?terea reprezentativitata?ii CE, singura institutie organizata în parteneriat public-
privat, prin asigurarea participarii la reuniunile acestuia a delegatilor titulari din 
partea institutiilor publice;

reprezentantul sectorului public:

reprezentantul sectorului privat:

partea sectorului public
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- aprobarea de catre Guvernul României a Strategiei Nationale de Export 2012-2016 
pâna la sfârsitul acestui an, având in vedere rolul si importanta acesteia in activitatea 
de sustinere si promovare a exportului;

- finalizarea demersurilor intreprinse de CE, MECMA si MAE pentru infiintarea 
(CpPC) în spa?iile disponibile din 

Ambasadele României.

Pentru alegerea  Co-presedintelui CE domnul Mihai Ionescu a 
reamintit membrilor CE, cutuma conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca un potential 
candidat:

- sa nu reprezinte o structura politizata;
- sa nu fie membru al unui partid politic;
- sa fie conducatorul executiv al structurii asociative pe care o reprezinta;

In urma solicitarii domnului Mihai Alexandru Voicu, Co-presedinte CE si-au depus candidatura 
domnii:  Mihai Ionescu, Secretarul General al ANEIR si domnul Sorin Dimitriu, Presedintele Camerei 
de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a 
României.

Dl. Sorin Dimitriu, Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a României, isi prezinta
candidatura in numele CCIR. Având in vedere precizarile facute in deschiderea sedintei CE, si anume 
faptul 
(patronat, organizatie), candidatura d-lui Sorin Dimitriu nu a putut fi validata.

In urma aprecierilor privind profesionalismul, spiritul managerial si de coordonare de care a dat 
dovada dl.Mihai Ionescu, in mandatele anterioare, facute de dna Maria Grapini, Presedinte
FEPAIUS, d-nul Ion Ghizdeanu, Presedinte CNP, dna Aurica Sereny, Presedinte APMR si dnul 
Alexandru Ghildus, Presedinte SDPR, , cu o abtinere, în functia de 

privind aprobarea 

-

-

Pentru preintâmpinarea unor nereguli si a unui management defectuos, ca urmare a controlului 
efectuat de catre Curtea de Conturi privind activitatea derulata de CRPCIS referitoare la Programul 
de promovare al Exportului, dl. Dan Simion, director general CRPCIS, a propus  adoptarea sistemului 
de licitatie electonica, propunere acceptata de membrii CE.

Doamna Maria Grapini a subliniat importanta organizarii licitatiilor din timp, respectiv in lunile 
octombrie – noiembrie a.c., pentru evenimentele promotionale din l  ile ianuarie –februarie 2013, 
propunere sustinuta si de d-na Aurica Sereny, presedinte APMR si de dl. Valeriu Velciu, presedinte 
APREL.

Domnul Cristian Cutas, director general adj. DGCRI a solicitat transmiterea din timp a 
insotita de toate documentele necesare inscrierii, 

pentru a elimina eventualele disfunctionalitati in organizarea actiunilor.

Centrelor private de Promovare a Comertului

ca reprezentant al sectorului privat

ca poate candida doar conducatorul executiv al structurii asociative pe care o reprezinta

domnul Mihai Ionescu a fost reales
Co-presedinte al CE din partea sectorului privat.

Programului de târguri si expozitii pentru anul 2013, 
cu sprijin de la bugetul de stat, membrii CE au  aprobat:

cu o abtinere: târgurile si expozitiie internationale programate pentru semestrul I
2013;
cu un vot impotriva,  târgurile si expozitiile internationale prevazute in semestrul al II-
lea care au fost deja angajate, cu conditia prezentarii dovezii de angajare la  
secretariatul CE (confirmarea rezervarii) în cel mult 10 zile calendaristice.

Listei firmelor 
care vor participa la evenimentele promotionale,

La punctul 2) al ordinii de zi,



3

La punctul 3) al ordinii de zi,

Pct. 4)

La punctul “diverse” al ordinii de zi,

Director general,  Director general adjunct,
     Radu ZAHARIA                 Cristian CUTAS

domnul Conf.dr.Dorel Mihai Paraschiv, prorector al Academiei de 
Studii Economice Bucuresti a prezentat pilonii de colaborare avuti in vedere de ASE, urmare 
semnarii 

- practica in domeniul comertului international, in cadrul directiilor ministerului si in 
companiile/structurile asociative din cadrul CE;

- constituirea de echipe mixte de experti privind stabilirea temelor pentru lucrarile de 
licenta/disertatie;

- constituirea de echipe mixte de experti privind consultarea in intocmirea planurilor de 
invatamânt;

- cooperarea in intocmirea de strategii/politici publice. 

Atât d-na Maria Grapini, FEPAIUS, cât si dl.Valeriu Velciu, APREL, si-au declarat disponibilitatea 
pentru colaborarea cu ASE Bucuresti in vederea organiza ii practicii studentilor si conceperii in 
comun de catre ASE si CE a programei de studii. Dl.Velciu a invocat, totodata, si reinfiintarea scolilor 
postliceale de comert exterior.

a fost amânat pentru viitoarea reuniune a CE.

la solicitarea domnului Mihai Ionescu,  domnul Radu Zaharia, 
director general MECMA/DGCRI, sustinut de domnul Dumitru Barascu, director al Directiei 
Financiare din MECMA, au informat participantii la reuniune despre aprobarea, de catre Ministerul 
Finantelor, a 1,77 milioane lei pentru finantarea primelor târguri, din lista celor 12 care mai sunt de 
organizat pana la sfârsitul anului 2012. In opinia d-lui Barascu, dupa 1 octombrie a.c., vor fi 
disponibilizate si restul fondurilor necesare pentru finalizarea tuturor actiunilor propuse pe acest 
an.

Doamna Mariana Duma a prezentat o propunere de parteneriat cu CE in cadrul 
organizat de catre ARIES, propunere aprobata in unanimitate.

*

* *

Viitoarea reuniune a CE din luna octombrie  ordine de zi:

1. Analiza rezultatelor exporturilor de bunuri si a balantei comerciale pentru anul 2012
(pe 7/8 luni)- Florentina Gheorghe, director INS;

2. Prognoza exportului pentru anul 2013 - Ion Ghizdeanu, Presedinte CNP;
3. Noi modalitati de promovare a exportului - actiuni de promovare regionala ( Valeriu 

Velciu, Presedinte APREL).
4. Diverse

      SECRETARIAT CE
Livia ADAM, consilier superior

Protocolului de Colaborare dintre MECMA si ASE:

evenimentului 
Binary

va avea urmatoarea
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