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CONSILIUL DE EXPORT   
SECRETARIAT  
 
                                                                                                                 

PROCES–VERBAL 
al reuniunii Consiliului de Export din data de 20.03.2014 

 
 
 
Reuniunea, desfaşurată la sediul ME, a fost condusă de domnul Mihai Ionescu, co-preşedinte al 
Consiliului de Export (CE). 
 
Din totalul celor 32 membri ai CE au fost 20 prezenţi şi au absentat 12, reprezentanţii:MSI, MADR, 
MFE, INS, ANV, Eximbank, UGIR 1903, CCIR, WTC, CNI, CIS şi OPPETROGAZ. 
Invitaţi prezenţi: reprezentanţii  SFERA FACTOR şi APREL   
 
 
Domnul Mihai Ionsecu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii:  

 
1. Alegerea co-preşedintelui din partea publică (dacă se va face nominalizarea pâna la 

data reuniunii); 
 
2. Rezultatele importului şi exportului, pe sectoare,  in anul 2013.  

- prezintă: Florentina GHEORGHE, director INS 
 

3. Prognoza CNP pentru anul 2014 privind exportul şi importul României 
- prezintă: Ion GHIZDEANU, preşedinte CNP 
 

4. Balanța  exportului/ importului serviciilor in anul 2013  
-  prezintă: Valentin LAZEA, economist şef BNR  

 
5. Bilanţul EximBank in anul 2013 – cum au fost sprijiniţi exportatorii IMM-işti. 

- prezintă:  Corina VULPEŞ, director EximBank 
 
6. Informare privind principalele modificari ale HG 296/2007 

prezintă:  Costin LIANU director general adj. 
 
7. Diverse. 

 
Domnul Mihai Ionescu a propus ca punctele 2 şi 4 ale ordinii de zi să fie reprogramate pentru 
reuniunea din luna aprilie, datorită absenței reprezentanților instituțiilor care trebuiau să prezinte 
materialele, urmând ca membrii CE să transmită întrebările/observațiile lor până la viitoarea 
reuniune a CE, iar punctul 1 –referitor la alegerea co-preşedintelui din partea publică se va face o 
reuniune extraordinară după nominalizarea secretarului de stat. Cu aceste modificări membrii CE 
au aprobat în unanimitate ordinea de zi. 
 
La punctul 4) al ordinii de zi,  domnul Valentin LAZEA, economist şef BNR a prezentat ,, Contribuția 
serviciilor la balanţa de plăţi a României “ subliniid faptul că: 
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 într-o comparaţie internaţională, la nivelul anului 2010, România se remarca în sens negativ 
(alături de Slovacia), printr-o balanţă deficitară a serviciilor, atunci când toate celelalte noi state 
membre ale UE aveau o balanţă a serviciilor excedentară. 

 

 in anul 2013 avem o îmbunătăţire semnificativă a balanţei serviciilor, îndeosebi datorită 
transporturilor, in timp ce turismul stagnează,  iar la  categoria ,, alte servicii”  se înregistrează o 
uşoară schimbare in bine. 

 

 în domeniul transporturilor internaționale, cel mai mare câștig de cotă de piață internațională se 
înregistrează la transporturile de mărfuri. În același timp, transporturile de pasageri pierd, încet 
dar sigur, cotă de piață internațională, în timp ce alte servicii de transport au o evoluție oscilantă. 
Avansul substanțial în domeniul transporturile de mărfuri se datorează în special transporturilor 
auto (de la deficit de 91 mil. EUR în 2008, la surplus de 1059 mil. EUR în 2012 și surplus de 1823 
mil. EUR în 2013). Practic, firmele de transport rutier românești au devenit jucători regionali 
semnificativi. 

 un domeniu care nu a generat nici un fel de îmbunătăţire este cel al turismului, care de fapt şi-a 
crescut marginal deficitele comparativ cu perioada pre-criză. Atâta timp cât ”strategia” din 
domeniu se va limita la tipărirea de pliante și la participarea la târguri internaționale, fără nici o 
reformă reală în management, tarife și calitatea serviciilor, turismul va continua să performeze cu 
mult sub potențial 

 categoria “alte servicii” a cunoscut o creștere importantă a excedentelor, spre niveluri 
comparabile cu cele dinaintea crizei (excedent de 650 mil. EUR în 2013, față de un excedent de 791 
mil. EUR în 2008). Tot în această categorie au intervenit o serie de mutații, apărând noi ramuri 
câștigătoare, şi anume: servicii de construcţii, audio-vizuale, informatice, juridice şi de consultanţă 
contabilă şi managerială, de arhitectură, inginerie şi tehnice.  Tot la această categorie au apărut o 
serie de ramuri perdante comparativ cu situația dinainte de criză, cum ar fi: servicii financiare, taxe 
de licenţă şi drepturi de autor, leasing, agricultură şi minerit. 

 
Domnul Mihai Ionescu a apreciat importanţa informaţiilor transmise, care vor sta la baza fundamentării 
Programelor de promovare a exportului şi a solicitat reprezentantului BNR să transmită volumul 
importului/exportului de servicii pe total şi pe grupe, care ne va fi de un real folos in stabilirea sectoarelor 
spre care trebuie să ne orientam sprijinul (solicitare onorată prin Secretariatul CE imediat după încheierea 
reuniunii). 
 
In acest context, au făcut remarci privind situaţia serviciilor următorii: 
 

 domnul Alexandru Borcea a reiterat propunerea de a participa la evenimentele promoţionale 
internaţionale şi universitaţile şi institutele de cercetare, dar şi accesarea de fonduri structurale 
pentru organizarea acestora ; 

 domnul Costin Lianu a menţionat că la capitolul servicii turistice in scop de afaceri, in ţară, am 
putea fi lideri, dar până la această data nu am reuşit să organizăm târguri care să aibe un puternic 
accent internaţional cunoscut fiind faptul că industria de tărguri este un motor al acestor servicii. 
De  asememenea  audiovizualul a crescut nu numai datorită companiilor mari, ci şi  prin apariţia 
unor firme mici care produc filme documentare, de desene animate, jocuri pe internet, spoturi 
publicitare şi de aceea se impune  să-i acordăm mai multă importanţă acestui sector. 

 domnul Radu Zaharia a precizat că este foarte important ca România, in cadrul 
negocierilor purtate de Comisia Europeană cu alte ţări partenere, de incheiere a unor 
acorduri de comerţ liber, să işi integreze interesele economice şi comerciale in poziţia 
comună a celor 28 de state membre. In acest sens trebuie avute in vedere nu numai 
produsele agricole şi industriale pentru care România are o poziţie definită, dar şi in 
domeniul serviciilor trebuie să ne definim interesele ofensive şi defensive. Oportunităţi 
există pe toate pieţele cu care se negociază, insă trebuie să ştim să beneficem de ele. 
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De aceea rugăm companiile româneşti să ne transmită interesele lor ofensive şi defensive 
in domenii ca: servicii financiare (bănci, asigurări etc.), IT, consultanţă in diverse domenii, 
construcţii  etc. 

 domnul Ion Ghizdeanu a  intrebat dacă există  o prognoză referitoare la aceste servicii pentru anul 
2014  şi 2015 şi dacă vom avea stabilitatea cursului de schimb. Domnul V. Lazea  a precizat că este 
o tendinţă de creştere la servicii şi de scădere la industrie, intr-un curs de schimb stabil. 

 Domana Aurica Sereny a precizat că in industria mobilei  se aplică un concept nou prin care se face 
o imbinare intre servicii şi producţie, respectiv  urmărirea produsului de la proiectare la 
implementare. 

 Domnul Mihai Păsculescu a informat membrii CE despre idea de a pune in practică organizarea de 
evenimente internaţionale pentru domeniul imbrăcăminte, textile, incălţăminte. 

 Domnul Alexandru Ghilduş  a propus ca strategiile fiecărui domeniu să fie axate mai mult pe 
acordarea unei importanţe mai mari componentei creative. 

 Domnul Ţepelea Vlad Florian a subliniat că pentru sectorul IT şi-au propus să pună accent pe 
dezvoltarea de produse noi.  
 

 Întrucât mai mulți membrii ai CE au solicitat clarificări în privința fondurilor europene din perioada 2014-
20120 privind promovarea exporturilor, domnul Mihai Ionescu a propus şi membrii CE au aprobat ca o 
delegaţie formată din domnii Costin Lianu, Alexandru Ghilduş, Alexandru Borcea, Mihai Pasculescu şi 
doamna Aurica Sereny să  programeze  o intâlnire la domnul Eugen OrlandoTeodorovici, ministrul 
Fondurilor  Europene pentru a discuta portunitatea accesării fondurilor europene pentru participarea la 
evenimentele internaţionale (acțiunea a fost programată pentru data de 26 martie la sediul MFE) 

 

La punctul 3) al ordinii  de zi domnul Ion Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză  
a prezentat, sintetic, estimările privind perspectivele comerţului exterior în 2014, subliniind faptul 
că pentru anul 2014 se estimează că atât exportul,  cât şi importul de bunuri îşi vor majora ritmul 
de creştere faţă de anul 2013, înregistrând  un plus de cca 4 mild euro la export şi ccaq 3 mild 
euro la import. 

In următoarea reuniune  vor avea loc discuţii pe baza materialul CNP (care va fi transmis tuturor 
membrilor CE), alături de materialul INS. 
 
La punctul 4) al ordinii de zi, domnul Costin Lianu  a prezentat o informare a  propunerilor 
principalele de modificare ale HG 296/2007  având in vedere faptul că în Comisia Europeană a fost 
aprobat noul Regulament (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 
privind funcţionarea în Uniunea Europeană a ajutoarelor de minimis, pentru perioada 2014-2020, 
care prevede, între altele, noi condiţii şi criterii de eligibilitate a companiilor care primesc ajutoare 
de minimis. 

În scopul armonizării la reglementările Uniunii Europene, a fost elaborat proiectul, de modificare 
şi completare a HG nr. 296/2007  care trebuie să fie promulgat cel târziu până la sfarşitul lunii 
aprilie 2014, pentru a face posibilă elaborarea, avizarea şi promulgarea, în timp util, a ordinului 
 ministrului  economiei de aprobare a schemelor de  minimis  pentru  perioada 1 iulie 2014-31 
decembrie 2020, care constituie baza legală pentru continuarea Programului de promovare a 
exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economei. 
 
Domnul Mihai Ionescu a propus iar membrii CE au aprobat ca dupa transmiterea materialului 
prezentat de domnul Costin Lianu să se intâlnească comisia  nominalizată in reuniunea CE din 
31.01.2013 şi coordonată de doamna Aurica SERENY  in vederea definitivării acestui proiect, pana 
la data 31 martie a.c., astfel incat sa fie posibila promovarea documentul spre aprobare si 
promulgare in cel mai scurt timp 
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După aprobarea noi forme a HG 296/2007 trebuie să se obţină avizul de la Consiliul Concurenţei 
pe noua schemă de minimis. 

 
 

Preşedinte de şedintă, 
Mihai IONESCU 

                                                                      Co-presedinte  CE 
 
 
 
 
 

Director general adjunct, 
Costin LIANU 

Coordonator  Secretariat CE 
 

  
 
 
 
 
   SECRETARIAT CE 
Livia ADAM, consilier superior 


