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CONSILIUL DE EXPORT   
SECRETARIAT  
                                                                                                                        

 
 

PROCES–VERBAL 
al reuniunii Consiliului de Export din data de  25.02.2014 

 
 
 
Reuniunea, desfaşurată la sediul ME, a fost condusă de domnul Virgil Daniel Popescu, secretar de 
stat în Ministerul Economiei, copreşedinte al Consiliului de Export (CE). 
 
Din totalul celor 32 membri ai CE au fost  prezenţi 24 şi au absentat 8 , reprezentanţii: MADR, MT, 
ANV, UGIR-1903,WTC, CNI, OP PETROGAZ şi CIS. 
 
Invitaţi prezenţi: ME –DMPPE : Alexandru Trofim, consilier şi Anca Ştefanescu, consilier superior 
reprezentanţii: FIT, ANPCPPSR şi APREL  
 
Domnul Virgil Daniel Popescu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii:  
 

1. Documentar privind rezultatele importului şi exportului in anul 2013 
- prezintă: Florentina GHEORGHE, director INS 
 

2. Informare privind modul de organizare şi funcţionare a organizatiilor naţionale de 
promovare in UE. Indicatori de performanţă privind Programul de Promovare a 
Exportului  in anul 2015. 

- prezintă: Costin Lianu, dir gen adj. 
 
3. Oportunitatea modificarii  cadrului legislativ privind Programul de Promovare a 

Exportului 
- prezintă: Costin Lianu, dir gen adj. 

 
4. Diverse: 

 
 

Domnul Mihai Păsculescu a făcut o serie de comentarii privind  punctul 3 al ordinii de zi trecând in 
revistă implicarea FEPAIUS in elaborarea cadrului legislativ referitoare la Programul de susţinere şi 
promovare a exportului fiind membru fondator al  Consiliului de Export şi a propus membrilor CE 
reprogramarea acestuia. 
 
Domnul Virgil Daniel Popescu a solicitat membrilor  CE un punct de vedere privind propunerea 
domnului M.Păsculescu  iar in urma discuţiilor membrii CE au aprobat ordinea de zi. 
 
La începutul reuniunii, domnul Mihai Ionescu a menţionat că este o certitudine, conform datelor 
statistice că anul 2013 a fost cel de-al treilea an când exportul României a crescut cel mai rapid în UE 
(similar ca in 2010 și 2011), situând țara noastră pe locul I din acest punct de vedere, volumul total 
fiind de cca 50 de miliarde EURO. La acest succes au contribuit şi acţiunile desfăşurate de CE, ca și 
facilitățile de care au beneficiat exportatorii prin  Programul de Promovare a Exportului.  A subliniat 
că debutul anului 2014 e total nefavorabil deoarece importurile devansează exporturile şi de aceea 
se impune  mobilizarea membrilor CE  pentru a identifica  soluţii pentru creşterea ofertei de export  
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in pofida faptului că s-a redus substanţial bugetul alocat Programului de promovare a exportului 
pentru anul 2014. In acelaşi timp a rugat INS să facă o analiză  detaliată a sectoarelor exportatoare 
impunându-se o viziune multidisciplinară.  
 
La punctul 1 al ordinii de zi doamna Florentina Gheorghe, director INS a făcut o prezentare a  
evoluţiei comerţului exterior al Romaniei in anul 2013. Principalele informatii prezentate au facut 
referire la ponderea expedierilor si introducerilor intracomunitare precum şi a exporturilor si 
importurilor extracomunitare in totalul exporturilor si importurilor de bunuri ale Romaniei,  numărul 
exportatorilor în perioada 2007 – 2012 si 11 luni 2013, ponderea top 5,10,20,50,100,500 si 1000 
exportatori in valoarea totala a exporturilor Romaniei. 
 
De asemenea, la solicitarea dlui Mihai Ionescu au fost prezentate informatii detaliate privind 
topurile 10 grupe de produse cu cele mai mari cresteri, respectiv scaderi ale exporturilor si 
importurilor in primele 11 luni 2013 fata de perioada corespunzatoare a anului 2012. Ultima parte a 
prezentarii a vizat topul primelor  10 grupe de produse care au avut cel mai substantial aport in 
valori absolute la reducerea deficitului balantei comerciale  in primele 11 luni 2013 fata de perioada 
corespunzatoare a anului 2012.  
 
In urma acestei prezentări domnul Virgil Daniel Popescu  a precizat că nu ne regăsim in această 
analiză şi a solicitat o situaţie detaliată a exporturilor şi importurilor pe produse şi ţara de origine, cu 
evidenţierea concretă a volumului  exportului. In urma acestei radiografii să se poată stabili 
sectoarele care vor fi sprijinite evidenţiindu-se eficienţa participării firmelor la evenimentele 
promoţionale. Acest aspect a fost susţinut şi de domnul M.Ionescu care a menţionat că ,, topul 10 
produse nu reflectă activitatea CE”. 
 
Domnul Costin Lianu a susţinut necesitatea ca INS să furnizeze, in limita legislaţiei in vigoare, 
informaţii statistice de grup privind performanţele exportului pe total firme care au participat la 
Programul de susţinere şi promovare a exportului in ultimii trei ani. 
 
 Doamna Florentina Gheorghe a precizat că acest lucru nu este posibil intrucât incalcă legislaţia in 
vigoare privind confidenţialitatea performanţelor exportului la nivel de firmă. 
 
In continuare domnul Costin Lianu a precizat că nu a solicitat furnizarea de date privind 
performanţele individuale ale firmelor ci a unui grup de firme care au participat la un program cu 
subvenţie de la bugetul de stat. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi domnul Costin Lianu, dir gen adj. a prezentat o Informare privind modul 
de organizare şi funcţionare a organizatiilor naţionale de promovare in UE pe care o anexăm. A  
prezentat aspecte privind Organizatii performante Reunite in ETPO, Analiza ex-ante si planificarea 
strategica, Analiza ex – post. 
 
Din prezentare a rezultat că există importante decalaje faţă de modul de funcţionare a DCERI in 
calitate de TPO sub următoarele aspecte: 

- lipsa unui set de analize de planificare strategică de măsurare a performanţelor prin 
indicatori cheie de performanţă ; 

- lipsa capacitaţii instituţionale şi a resursei umane. 
  
Un exemplu european de bune practici constă în stabilirea unor  indicatori de performanţă privind 
Programul de Promovare a Exportului  in anul 2015. 
 
 



3 

 

 
 
Domnul Mihai Ionescu a propus ca  domnul Costin Lianu să elaboreze un documentar care să fie 
distribuit membrilor CE  astfel incât in urma dezbaterii să reuşim să găsim formula adecvată aplicării  
cu respectarea cadrului metodologic impus de Comisia Europeană.  
 
În urma prezentării   acestui material au luat cuvântul mai mulţi membri ai CE care au expus 
urmăoarele: 
 

1. Domnul Mihai Păsculescu: FEPAIUS se incadrează in parametrii expuşi  şi va transmite 
secretariatului CE toate datele pentru exemplificare. Nu este de acord cu analiza sectorială şi 
a propus ca toate aspectele legate de PPE şi activitatea CE să fie analizate in comisiile de 
specialitate a CE; 

2. Domnul Vlad Ţepelea a solicitat o analiză şi a serviciilor in acivitatea de export şi a apreciat 
abordarea sectorială 

3. Domnul Alexandru Ghilduş a propus imbunătăţirea activităţii portalului de comerţ şi 
creşterea rolului ME de a genera proiecte astfel incât să identificăm cele mai bune formule 
in rezolvarea problemelor noastre şi a apreciat abordarea sectorială 

4. Domnul Vişan Mihai propune evidenţierea istoricul fimei care a accesat acest program cu 
revizuirea regulilor de participare şi a apreciat abordarea sectorială; 

5. Doamna Carmen Iacob a  fost  de acord cu abordarea sectorială şi a propus accesarea 
fondurilor structurale pentru a putea participa la evenimentele promoţionale internaţionale 
având in vedere faptul ca bugetul alocat  programului PPE a fost an de an diminuat. In acest 
context a solicitat invitarea factorilor implicaţi la urmatoarea reuniune CE  pentru a ne 
informa in acest sens. Această propunere a fost susţinută şi de domnul Alexandru Borcea  
care a reliefat importanţa inovării in toate domeniile de activitate. 

6. Domnul Costin Lianu a  menţionat că programele POR , PODCA şi altele in execrciţiu financiar 
2014-2020 trebuie să includă aspecte de susţinere a exportului; 

7. Domnul Mihai Păsculescu a propus infiinţarea Centrului de Afaceri de la Frankfurt in care să 
fie expuse produse din domniile textile, vinuri şi sticlărie Se impune găsirea unei formule in 
vederea orientării exporturilor pe piaţa Germaniei fie prin organizarea unor expoziţii 
permanente sau centre de promovare a propus domnul Virgil Daniel Popescu. Domnul Mihai 
Ionescu a propus ca firmele să beneficieze de susţinere timp de un an iar apoi să se susţină 
singure. 
In acest context, domnul Costin Lianu a  reamintit că, in cadrul lucrărilor bilaterale româno- 
Baden Wurtenberg a fost promovat proiectul creerii cu susţinere din partea membrilor CE a 
biroului economic al României la Stuttgart iar acesta va fi lansat fără finanţare bugetară prin 
HG 296 la data de 31.03.2014. A mai precizat ca finantarea bugetara a unor centre 
promoţionale permanente pe teritoriul UE contravine legisalţiei comunitare, sens in care 
susţinerea de la buget nu se poate face decât pe intrumentele existente şi notificate 
instituţiilor europene. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi domnul Costin Lianu, dir gen adj. a prezentat Oportunitatea modificarii  
cadrului legislativ privind Programul de Promovare a Exportului. 
 
Domnul Costin Lianu a reamintit membrilor CE faptul că au fost o serie de intâlniri ale membrilor CE 
privind modificarea cadrului legislativ care vizează derularea Programului de promovare a 
exportului pe termen mediu OUG 120/2002 şi HG 296/2007. Aceste modificări se impun deoarece: 

1. la data de 1 iulie expiră mandatul pe schemele de minimis; 
2. există un acord cu Elveţia in care este stipulat crearea unor centre de susţinere regionale 

şi in acest sens se impune crearea unor noi instrumente de susţinere şi promovare noi , condiţie 
impusă in acordul cu Elveţia. 
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La această dată se lucrează la un nou proiect de HG 296/2007 care va fi distribuit mediului de 
afaceri pentru dezbatere după care se va proceda la modificarea OUG 120/2002. 
 
Domnul Mihai Ionescu a precizat că nu va fi respinsă nicio iniţiativă care să intărească rolul CE .  
 
Domnul Mihai Lupu şi-a exprimat nemulţumirea că in ultima perioadă este diminuat rolul 
patronatelor in derularea Programului de promovare a exportului, aspect susţinut şi de domnul 
M.Păsculescu . 
 
Domnul Virgil Daniel Popescu a menţionat faptul că orice modificare legislativă se va face in urma 
consultării mediului de afaceri, cu acordul membrilor CE . 
 
La punctul diverse, al ordinii de zi s-au aprobat următoarele: 
 

 Domnul Cristian Ionescu a solicitat suplimentarea bugetului misiunii economice CNIPMMR in 
Australia şi Noua Zeelandă care se va desfăşura in perioada 5-16 aprilie 2014; 
Domnii Mihai Ionescu şi M.Păsculescu au informat membrii CE despre economiile 
inregistrate in urma derulării târgurilor  Aquaterm şi Zoom by Fatex pe care le vor transfera 
pentru misiunea din Australia şi Noua Zeelandă. 

 Domnul M.Păsculescu a prezentat solicitarea FEPAIUS cu privire la Misiunea Economică din 
Italia care a contat in: 
-   misiunea se va desfăşura numai in Roma (parada de modă, intâlniri de afaceri), renunţând 

la Milano. 
-     schimbarea perioadei din martie 2014 in 24-28 aprilie 2014. 
- majorarea bugetului iniţial de 129.190 lei cu suma Misiunii economice 

Copenhaga/Danemarca in valoare de 100.000 lei, misiune anulată. Astfel bugetul misiunii 
va fi de 222.190 lei. 

 Reintroducerea in lista acţiunilor finanţate de la bugetul de stat pentru semestrul I al anului 
2014, a târgului PLMA  "World of Private Label"  ce se va desfăşura la Amsterdam in 
perioada 20-21 mai 2014. La târg vor participa 20 de firme, bugetul solicitat fiind de 400.000 
lei. Federatia organizatoare va fi ProAgro, asa cum a fost stabilita initial. Alocarea financiară 
pe sector pentru realizarea acţiunilor propuse nu va fi depaşită; 

 Având in vedere evenimentele din Kiev, Ucraina, Asociatia Producatorilor de Mobila din 
România, la solicitarea membrilor săi,  propune inlocuirea pe lista târgurilor cu participare 
finanţată de la bugetul statului, a târgului internaţional de Mobilă , KIFF 2014 (12-15 martie 
2014) de la Kiev, cu târgul International de Mobila FIDEXPO, care se va desfăşura la 
Moscova, in perioada 12-15 mai 2014. Menţionăm că produsele cu un inalt grad de 
prelucrare pregătite de firmele interesate pentru participarea la acest târg, sunt specifice 
pieţei ruse, piaţa ţintă pentru exportul românesc de mobilă, care vor asigura contractele 
pentru prima parte a anului 2014. 

 Domnul Tiberiu Andrioaiei a solicitat ca misiunea economică din Kazahstan aprobata să se 
deruleze in luna mai, să fie reprogramată a se desfăşura in perioada 01 – 06.06.2014, iar 
suma aferentă va fi cea aprobată initial de 110.000 lei; 

 
In legatura  cu modificarile  mai sus propuse dl Costin Lianu a atras atenţia ca solicitările 
Consiuliului de Export propuse de mediul de afaceri vor fi prezentate direcţiilor de specialitate 
din minister responsabile cu noile norme procedurale de derulare a programului şi vor trebui să 
respecte condiţiile de oportunitate, predictabilitate şi de proceduri stabilite, inclusiv cea legată 
de  fundamentarea evenimentului cu cel puţin 3 luni inainte de la avizarea propunerii de către  
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CE sau necesitatea luării in considerare la modificare a listei de rezerva aprobat de ministru.De 
asemena a readus in discuţie faptul că expoziţia propusă de minister la şedinţa din 15 ianuarie 
a.c. a in China, Ningbo 8+9 iunie a.c. , care nu s+a bucurat de sprijinul CE pentru a fi in program,  
va fi organizată direct de minister fără finanţare de la buget  şi are susţinerea unui număr 
important de firme, ceea ce incurajează ministerul să se adreseze şi in viiotr direct firmelor, prin 
portalul de comerţ exterior, pentru astfel de evenimente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Co- Preşedinte CE, 

Virgil Daniel POPESCU 

 

 

 

Director general adjunct, 
        Costin LIANU 
Coordonator Secretariat CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     SECRETARIAT CE 
Livia ADAM, consilier superior 


