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Nr. 468/10.12.2013 
Catre:  Secretariatul Consiliului de Export 
In atentia: Membrilor Consiliului de Export 
 
 
 
Dupa cum cunoasteti: 

− bugetul pentru anul 2014 alocat Programului de Promovare a Exportului a fost deja redus drastic cu 
cca.27 %,  

− an de an acest Program a fost realizat in totalitate, chiar si in plus, ca numar de actiuni promotionale, 

− in fiecare an s-au realizat economii 

− si-a demonstrat eficienta, contribuind indirect la cresterea luna de luna a exportului in 2013, mai ales 
extra UE, situand Romania pe primul loc intre tarile Uniunii Europene.  

− Ministerul de Finante a hotarat taierea arbitrara a bugetului acestui Program in 2014. 
Totusi in aceleasi conditii ale OUG 120/2002, alte Programe au primit bugetul solicitat (vezi Programul de 
competitivitate, care an de an nu a fost realizat la nivelul solicitat; Programul de promovare a Turismului care 
are un buget in 2014 de 2,5 ori mai mare decat cel de Promovare a Exportului). 
In opinia noastra, pentru incadrarea in acest buget auster, fiecare patronat ar trebui sa mentina in Program, in 
primul rand, numai actiunile specializate deja aprobate, renuntand in 2014 la actiunile colective sau 
multisectoriale care nu sunt pe deplin fundamentate si /sau oportune in conditii de austeritate bugetara. 

Pentru reducerea cheltuielilor si incadrarea in bugetul alocat sectorului electrotehnic in 2014, la nivelul 
reducerii impuse, APREL continua  implementarea conceptului „Promovare regionala” propus si 
aprobat de Consiliul de Export, luand urmatoarele masuri pentru actiunile focalizate pe zona Golfului: 
 
I. Reducerea bugetelor targurilor incluse in Program prin : 

− reducerea suprafetelor de expunere, cu exceptia primului targ din Dubai din luna februarie; 

− reducerea numarului de firme participante la numarul minim de 7, cu exceptia primului targ; 

− negocierea pozitiei standurilor; toate sunt de tip „insula” si sunt pozitionate cat mai aproape de 
standurile autoritatilor locale din domeniul energiei (electricitate, apa, petrol si gaze) care gestioneaza 
programul de investitii si reglementeaza accesul pe piata. 

− negocierea in avans pentru chiria standului, obtinandu-se unele discount-uri importante, dar care 
sunt in pericol de a fi anulate de intarzierile in aprobarea si derularea actiunii.  

− standul va fi standard- acelasi pentru cele 4 actiuni actiuni (tip „insula”, deschis, fara pereti separatori  
intre firme in conformitate cu schita alaturata si construit  in antrepriza locala (este mai ieftin si adecvat 
nivelului manifestarilor). Se urmareste utilizarea acelorasi materiale de la aceeasi firma organizatoare 

− introducerea in Caietele de Sarcini a unor detalii tehnice referitoare la capitolul transportul exponatelor, 
materialelor promotionale, transport si cazare delegati si capitolul de realizare a materialelor 
promotionale menite sa reduca semnificativ costurile. Acestea pot fi reduse doar daca actiunile se 
contracteaza din timp. 

− transportul exponatelor in Februarie si returnarea in Octombrie dupa ultima manifestare 

− scaderea volumului si greutatii exponatelor 

− scaderea cheltuielilor de protocol 
 
II. Renuntarea la organizarea tuturor misiunilor economice cuprinse in Program, respectiv Algeria din 

Sem.II si cea din Liban si Irak (multisectoriale). 
 
 
 



 

 

 
 

III. Organizarea concursurilor de oferte pentru desemnarea societatilor organizatoare simultan pentru 
mai multe manifestari ale aceluiasi sector. 

Desi, in opinia noastra, era legal si fezabil, nu s-a reusit aplicarea spiritului de reducere a cheltuielilor, in care 
s-a construit Conceptul de Promovare Regionala. Astfel, s-au invocat diferite motive (deschidere bugetara, 
schimbari norme, lipsa personal, etc.). Se poate totusi reveni („in ceasul al 12-lea”) pentru targurile din luna 
mai din Qatar si Arabia Saudita si targul din octombrie din E.A.U. – oricum mostrele vor ramane in zona. 

 
Prin organizarea simultana a concursului s-ar obtine reduceri substantiale atat la cheltuielile cu spatiul cat si 
cheltuielile de transport mostre si delegati, cazare, comision s.a. 
O contributie insemnata pentru a anula cresterile de cheltuieli este aplicarea si organizarea la timp a 
formalitatilor din Minister. 

In opinia noastra orice depasire a bugetului pe care patronatele il prezinta, acum, in mod responsabil, daca 
este datorata intarzierii formalitatilor va trebui sa fie suportate de Minister, sau de cei care determina 
intarzierea. 

 
Cu stima, 
Presedinte,  
V.Valeriu Velciu 
 


