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CONSILIUL DE EXPORT 

Comisia pentru Monitorizarea Mecanismelor şi Instrumentelor de  

Susţinere a Exportului şi Problematica Curentă de Comerţ Exterior 

 

 

PROCES VERBAL 

nr. 197 009/11.10.2013 

 

La data de 10.10.2013 a avut loc reuniunea Comisiei pentru monitorizarea mecanismelor şi 

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

 

Reuniunea a avut următoarea ordine de zi: 

 

1. Propuneri noi  şi completări in Strategia Naţională de Export 2014-2020 

- prezintă: Costin LIANU, dir.gen.adj. 

 

2. Propuneri pentru completarea fişelor sectoarelor şi subsectoarelor de export, conform 

instrumentelor de promovare din HG 296/2007, cu :  

� de studii de piaţă şi pe produse, 

�  realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general,  

� acţiuni de promovare a exportului in ţară, la care participă firme străine, potenţial 

importatoare de bunuri şi servicii româneşti, 

� acţiuni de promovare a exportului organizate de birourile consilierului economic 

- prezintă:  Costin LIANU, director dir.gen.adj. 
        

3. Primirea de noi membrii in Consiliul de Export 

- Federaţia  Patronală a Producătorilor din Chimie ,, Metachim”, 

- Confederaţia Patronatului Român, 

- Sindicatul Cineaştilor din România, 

- Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale 

- Uniunea Camerelor Bilaterale din România 

4. Diverse 

 

Membrii Comisiei pentru Monitorizarea Mecanismelor şi Instrumentelor de Susţinere a Exportului şi 

Problematica Curentă de Comerţ Exterior au aprobat în unanimitate ordinea de zi. 
 

La reuniune au participat : 

1. ME – DDE – Costin Lianu, director, coordonator comisie 

2. MT- George Dionisie Mihai, consilier personal ministru 

3. APMR –Aurica Sereny, preşedinte 

4. FEPAIUS-Lavinia Cristea, director 

5. FEPA-CM- Alexandru Costache, director marketing 

6. ACPR –Tiberiu Andrioaiei, secretar general 

7. APEV - Ion Ştefan, director general 

8. CCIR – Cristina Ionescu, director 

9. CNIPMMR - Cristian Ionescu, director general 

10. ROMALIMENTA – Mihai Visan, director  

11. SDPR –Decebal Cojoc, director 

12. UNIROMSIDER – Florian Patrutescu, director executiv 
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13. ACR –Sara Wechsler, vicepresedinte 

Invitaţi: 
14. ASFOR – Petru Boghean, consilier  

15. BFD – Florian Botea, presedinte 

16. UCECOM- Cristian Mateescu,vicepresedinte 

17. OPIC – Viorica Petrescu, director executiv 

18. ANCONAV –Remus Popovici, presedinte 

19. ACRM –Iuliu Moldoveanu, presedinte 

20. ARCF - Ludmila Corlateanu, vicepreşedinte 

21. ATCF –Ionut Moldoveanu, director general adjunct 

22. FIT- Mihai Lupu, director executiv 

23. ASPAPLAST-Daniela Cosmoiu, director executiv 

24. APMCR-Claudiu Georgescu, presedinte 

25. ARCJ –Anca Radulescu, presedinte 

26. ME - Stefan Imre, consiler DDE 

27. ME - Ioana Rusescu, consilier DDE 

28. ME - Majorosi Ildiko, consilier DDE 

 

La inceputul reuniunii dl Stelian Samson, director DMPPE, a făcut precizări referitoare la modul in 

care se va  derula procedura de achiziţie a evenimentelor promoţionale din  Programului de 

Promovare a Exportului in anul 2014 şi a informat membrii comisiei despre faptul că atribuirea 

contractelor de prestări de servicii cu valoare mai mare de 130.000 euro se va transmite la SEAP. De 

asemenea a solicitat membrilor comisiei respectarea termenelor de depunere a documentelor de 

eligibilitate a firmelor care doresc să participe la târguri şi misiuni economice internaţionale şi a 

notelor de oportunitate. In acest sens au fost formulate o serie de intrebări la care au primit clarificări 

din partera dlui Costin Lianu şi Stelian Samson. De asemenea, dl. Costin Lianu a subliniat faptul că va 

incepe pe www.portaldecomert.ro înregistrarea companiilor la târguri și misiuni internaționale cu 

finanțare de la bugetul de stat. 

 

La punctul 1) al ordinii de zi,  domnul Costin Lianu a informat membrii Comisiei de monitorizare  că in 

acest moment, acordul de parteneriat România- UE pentru Fondurilor Europene Structurale şi de 

Investiţii 2014 – 2020, nu are specificate domenii de intervenţie referitoare la internaţionalizarea şi 

dezvoltarea sustenabilă a exportului.  Fapt pentru care s-a solicitat introducerea in evidenţă şi  

problematica dezvoltării sustenabile a exportului, in următoarele obiective tematice:  

 

� Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării (ObiectivulTematic 1) 
�  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectoruluiagricol şi a sectorului  

pescuitului şi acvaculturii (Obiectivul Tematic 3) 
�  Investiţie în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii(Obiectivul Tematic 10) 
� Consolidarea capacităţii administrative şi o administraţie publică eficientă (Obiectivul tematic 11) 

 
Dl. Costin Lianu a inştiinţat membrii Comisiei că, în data de 26 septembrie 2013, dl ministru Varujan 
Vosganian a lansat Strategia Naţională de Export 2014 - 2020, document programatic menit să 

orienteze în următorul exerciţiu financiar european politicile şi proiectele guvernamentale din acest 

domeniu.  

 

Pe baza experienţei de succes pe care avut-o de-a lungul timpului în colaborarea  cu toate structurile 

asociative dl Costin Lianu a solicitat membrilor Comisiei de monitorizare să analizeze conţinutul 

Strategiei Naţionale de Export 2014 – 2020, în forma în care aceasta a fost lansată în dezbatere 

publică, şi să ne comunice eventuale opinii sau propuneri de completare a acestui document. A 

menţionat că se impune acordarea unei importanţe mai mari subsectoarelor active - ca parte din 

programul UE – cum ar fi industriile tradiţionale care au urmat tendinţe de specializare (tehnologiile 
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verzi, nanotehnologiile şi mecatronica). Astfel că, sectoarele tradiționale ale economiei, bazate pe o 

specializare ”verticală”, devin din ce în ce mai puțin relevante, în timp ce eco-fertilizarea, abordarea 

multisectorială şi intersectorială tinde să înlocuiască modul de gândire tradițional. 

 

 La punctul 2) al ordinii de zi, Dl Costin Lianu  a solicitat propuneri pentru completarea fişelor 

sectoarelor şi subsectoarelor de export, conform instrumentelor de promovare din HG 296/2007, cu :  

 

� de studii de piaţă şi pe produse, 

�  realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general,  

� acţiuni de promovare a exportului in ţară, la care participă firme străine, potenţial 

importatoare de bunuri şi servicii româneşti, 

� acţiuni de promovare a exportului organizate de birourile consilierului economic 

 

A reliefat importanţa accesării tuturor instrumentelor de susţinere şi promovare a exportului dar  şi 

acordarea unei atenţii mai mari programelor promoţionale. In acest sens a solicitat transmiterea  

propunerilor in cel mai scurt timp, astfel incât la primirea bugetului pentru anul 2014 să fie cunoscute 

toate evenimentele promoţionale,  care să fie demarate din timp, cu respectarea legislaţiei in 

vigoare.  

 

In cadrul dezbaterilor, dl. Mihai Vişan (Romalimenta), d-na A.Sereny (APMR), dl C.Mateescu 

(UCECOM), dl. Al. Costache (FEPA-CM), dl R.Popovici (ANCONAV), dl C.Ionescu (CNIPMMR) au făcut o 

serie de propuneri şi completari care vor sta la baza derulării optime a Programului de promovare a 

exportului in anul 2014. 

 

 

La punctul 3) al ordinii de zi, domnul Costin Lianu a prezentat cererile de  primire ca membru în 

cadrul Consiliului de Export, a: 

 

- Federaţiei  Patronală a Producătorilor din Chimie ,, Metachim”, 

- Confederaţiei Patronatului Român, 

- Sindicatului Cineaştilor din România, 

- Asociaţiei Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale 

- Uniunii Camerelor Bilaterale din România. 

 

Având in vedere faptul că aceştia nu au răspuns adresei noastre nr.  197 003/7.10.2013, respectiv de 

a depune la secretariatului Consiliului de Export, până la data de 9.10.2013, documentele /date 

referitoare la gradul de reprezentativitate al patronatului/asociaţiei  şi nu au fost prezenţi la această 

reuniune,  dl C.Lianu a propus şi membrii comisiei au fost de acord, amânarea analizei acestor 

solicitări pentru o altă dată.  

 

Din partea Sindicatului Cineaştilor din România a fost prezent dl. Ionel  Udrescu care a menţionat că 

el reprezintă şi UPFAR-Uniunea Producatorilor de Film şi  Audiovizual din Romania, care la această 

dată este suspendată din cauza neparticipării la reuniunile Consiliului de Export. In acest sens, dl 

C.Lianu i-a solicitat nominalizarea din partea UPFAR pentru participarea la viitoarele reuniunile ale 

CE. 

 

Director, 

Costin LIANU 

Coordonator comisie 

Redactat: L Adam. 


