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 Ministerul Economiei 
Departamentul de Comert Exterior si Relatii Internationale 
Directia Dezvoltare Export 

 
     
    

MISIUNI INTERNATIONALE CU FINANTARE DE LA  
BUGETUL DE STAT 2014 

 
 
Nr. 
crt. 

MISIUNE/TARA /ORAS CARACTER /ASOCIATIE PERIOADA 

1.  Misiune la Koln, in timpul targului ISM produse alimentare (dulciuri) 25 – 30 
ianuarie 

2.  Abu Dhabi, Dubai incaltaminte, design 
vestimentar 

ianuarie 

3.  Danemarca, in timpul targului CIFF imbracaminte 29 ianuarie – 02 
februarie 

4.  India tehnic general, industria 
chimica februarie 

5.  Austria cu ocazia congresului World 
Sustainable Energy Days 

energie regenerabila februarie 

6.  Milano, Roma imbracaminte martie 
7.  SUA, California in timpul targului Natural 

Product Expo 
produse bio 05 – 10  

martie 
8.  Algeria electrotehnice martie 
9.  Misiune economica la Moscova, in timpul 

targului Mosbuild 
materiale de constructii si servicii 

de antrepriza 
31 martie  - 4 

aprilie 
10.  Roma in timpul targului Expoedilizia produse chimice de bază, 

tamplarie PVC 
09 - 13 aprilie 

11.  Istanbul materiale de constructii si servicii 
de antrepriza 

27-30 
aprilie 

12.  Australia, Noua Zeelandă constructii de masini, 
echipamente electrice 

aprilie 

13.  SUA - New York naval, sticlarie, cinematografie, 
instalatii 

aprilie 

14.  Serbia / Belgrad, in timpul targului SEEBE 
Belgrad 

produse chimice de bază aprilie 

15.  Kazakhstan constructii, alimentar, energii 
regenerabile, metalurgie 

26-30 
mai 

16.  Dusseldorf in tp targului Interpack           produse din material plastic mai 
17.  Liban materiale de constructii si servicii 

de antrepriza 
2-7 

iunie 
18.  Misiune in cadrul targului Riva del Garda incaltaminte, marochinarie 10-15 

iunie 
19.  Norvegia echipamente electronice si optice, 

calculatoare 
iunie 

20.  SUA in timpul targului  NATPE Miami productie cinematografica, 
artele spectacolului 

21-28  
iulie 
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21.  SUA in timpul targului Magic Show Las 
Vegas 

imbracaminte august 

22.  SUA (New York şi Washington) cooperatie si artizanat septembrie 
23.  Spania imbracaminte septembrie 
24.  Algeria materiale de constructii si servicii 

de antrepriza 
27 sept -2 oct 

25.  SUA – New York incaltaminte, design 
vestimentar, imbracaminte 

octombrie 

26.  Ecuador, Peru, Chile industria chimica, echipamente 
electrice, alimentar, 

metalurgie, IT 

octombrie 

27.  Misiune in timpul targurilor Project si 
Energy Iraq  

constructii, electrotehnice octombrie 

28.  Turkmenistan, Uzbekistan energetic, constructii, IT&C, 
textile, energii regenerabile 

octombrie 

29.  SUA în timpul targului Kosherfest New 
Jersey 

produse bio octombrie 

30.  Ucraina produse alimentare octombrie 
31.  Misiune Africa de Sud  produse alimentare 3-8 

noiembrie 
32.  Singapore, Vietnam, Thailanda petrol, gaze naturale, 

constructii IT&C 
noiembrie 

33.  Israel multisectorial mai 
34.  Maroc energie regenerabila octombrie 
35.  Misiuni economice cu caracter general 

realizate in centre de comert (4 actiuni) 
multisectorial Sem I (2 actiuni) 

si sem II (2 
actiuni) 

 
Nerinscrierea unui nr. minim de 7 firme, cu cel putin trei luni inainte de inceperea actiunii, determina automat anularea 
actiunii; 
Economiile inregistrate in urma licitatiilor sau anularii unor actiuni de catre un sector, vor fi redistribuite in cadrul 
sectorului, actiunile care se vor realiza fiind stabilite in urma consultarilor din cadrul consiliilor sectoriale. 
 
 
 
 


