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Introducere 

Prezenta analiza va avea drept finalitate definirea corecta a problemei, deoarece aceasta este prima etapa 

în procesul de elaborare a politicii publice si fiecare etapa ulterioara reiese din precedenta, dar toate sunt 

directionate spre solutionarea problemei identificate. Definirea eronata a problemei ar putea avea un 

impact negativ incomensurabil. 

Comitetul de lucru privind elaborarea politicii publice alternative, condus de Coordonatorul elaborare 

politici publice implicat in proiect, impreuna cu expertul elaborare politici, expertul juridic redactare 

politici si expertul finanicar –redactare politici a  sprijinit   echipa prestatorului de servicii de realizare 

a analizei, in vederea asigurarii standardului de calitate stabilit in specificatiile tehnice ale analizei 

Aceasta analiza are drept scop definirea problemei, de aceea presupune o activitate de investigare a 

problemei, care va conduce la realizarea unei radiografii sau al unui diagnostic privind situatia existenta 

care genereaza problemele identificate. Analiza se structureaza pe  5 capitole majore: 

1. Identificarea grupului-tinta ce este afectat de aceasta politica, analiza caracteristicilor principale 

ale acestui public, precum si analiza relatiilor dintre acest grup si autoritatile publice sau de alte 

entitati din comunitate; 

2. Analiza si inventarierea masurilor existente la nivelul autoritatilor publice, a coerentei acestora, 

a consecintelor aplicarii / neaplicarii acestora, a eventualelor conflicte sau disfunctionalitati; 

3. Identificarea efectelor mediului extern asupra fenomenelor observate la grupul vizat. 

4. Analiza SWOT. 

5. Analiza PEST – analiza factorilor externi Politici, Economici, Sociali, Tehnologici. 

6. Identificarea problemei si delimitarea acesteia, respectiv identificarea diferitelor reprezentari 

legate de problemele politicii publice actuale, adica idei, paradigme, proceduri operationale sau 

orice alt mod prin care oamenii interpreteaza si reprezinta pentru ei sau pentru altii o problema; 
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În perioada ianuarie - noiembrie 2018p, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 8 730 

milioane euro, comparativ cu 5 468 milioane euro în perioada ianuarie - noiembrie 2017; în structură, 

balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 535 milioane euro, balanța serviciilor a 

înregistrat un excedent mai mic cu 169 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit 

mai mare cu 260 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 298 milioane 

euro. 

 
p) date provizorii  
Sursa:BNR 
 

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în primele 11 luni din 2018 a fost de 48,573 miliarde de 

euro la expedieri şi de 57,231 miliarde euro la introduceri, reprezentând 76,9% din total exporturi şi 

74,8% din total importuri. 

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri s-a ridicat la 14,561 miliarde de euro la exporturi şi de 

19,315 miliarde euro la importuri, reprezentând 23,1% din total exporturi şi 25,2% din total importuri. 

Prezenta informație actualizează datele prezentate in prima forma a analizei. 

Contextul actual al comertului cu bunuri: 

• Deficitul comercial al României a crescut cu 11,8% în primele nouă luni din 2018 față de aceeași 

perioadă din 2017, ajungând la aproape 10 miliarde de euro. 

• În primele nouă luni din 2017, deficitul comercial a fost de 8,9 miliarde de euro. 

• Gradul de acoperire a importurilor cu venituri din exporturi este de 86,5% în 2018. 

ianuarie - noiembrie 2017p ianuarie - noiembrie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD

CONTUL CURENT (A+B+C) 78 910 84 378 -5 468 84 661 93 391 -8 730
A. Bunuri şi servicii 71 922 74 900 -2 978 77 768 83 450 -5 682
a. Bunuri 53 064 63 690 -10 626 57 604 70 765 -13 161
b. Servicii 18 858 11 210 7 648 20 164 12 685 7 479
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 676 168 2 508 2 580 163 2 417
- transport 5 688 2 160 3 528 5 965 2 558 3 407
- turism - călătorii 2 047 2 807 -760 2 249 3 346 -1 097
- alte servicii 8 447 6 075 2 372 9 370 6 618 2 752
B. Venituri primare 3 090 7 760 -4 670 3 209 8 139 -4 930
C. Venituri secundare 3 898 1 718 2 180 3 684 1 802 1 882

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
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• În primele nouă luni din 2018, importurile au fost de 60,8 miliarde de euro, cu 9,5% mai mult 

faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

• Totodată, exporturile au fost de 50,85 miliarde de euro, un avans de 9,1% faţă de aceeaşi perioadă 

a anului trecut. 

• În perioada ianuarie-septembrie 2018, ponderi importante în structura exporturilor şi 

importurilor sunt deţinute de grupele de produse: 

- maşini şi echipamente de transport (47,4% la export şi 37,9% la import) şi 

- alte produse manufacturate (32,3% la export şi respectiv 30,7% la import) 

• 10% din deficitul comercial este acoperit de industria auto (sectorul de mașini și echipamente de 

transport), singura care înregistrează un sold sectorial pozitiv. 

• Solduri sectoriale negative semnificative înregistrăm la alte produse manufacturate și la 

combustibili și lubrifianți, în timp ce o slabă acoperire a importurilor din exporturi înregistrăm la 

produse chimice, combustibili și lubrifianți, precum și la alimente și animale vii. 

• Mai bine de trei sferturi din exporturi provin din schimburile intra-comunitare și aproape un sfert 

din exporturi provin din schimburi extra-comunitare. 

• Comerțul intra-UE28 deține o pondere de 65% în deficitul comercial, în timp ce comerțul extra-

UE28 înregistrează o pondere de 35% în deficitul comercial. 

• Dacă în urmă cu trei ani aveam un mic excedent comercial în relația cu țările non-UE, acum 

ponderea în deficit se deplasează încet dinspre relațiile intracomunitare spre cele intracomunitare (la 

25% pondere deținută în exporturi, 35% pondere deținută în deficitul comercial). 
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Contextul actual al comertului cu servicii: 

În anul 2017 deficitul contului curent a continuat să se adâncească: 6,464 mld. euro faţă de 3,499 mld. 

euro în anul 2016. Ca pondere în PIB, deficitul de cont curent a crescut de la 2,1 la sută la 3,5 la sută, al 

doilea cel mai mare din Uniunea Europeană, după Marea Britanie! 

Serviciile au continuat la temperarea deteriorării, generând un surplus de 7,963 mld. euro, echivalent cu 

4,3 la sută din PIB. Cu alte cuvinte, fără această contribuție pozitivă a serviciilor, deficitul de cont curent 

ar fi ajuns la peste 14,4 miliarde euro sau 7,8 la sută din PIB. 

 

Sursa: BNR 

După ce în anul 2013 fuseseră depășite recordurile din perioada pre-criză atât în ceea ce privește 

exporturile de servicii, cât și soldul pozitiv al balanței serviciilor, în anul 2017 s-au înregistrat noi 

maxime. Totuşi, îmbunătățirea soldului pozitiv cunoaște o decelerare faţă de anii precedenți, datorată 

probabil excesului de cerere internă, care a alimentat o creștere semnificativă a importului de servicii. 

Dacă excesul de cerere nu va fi diminuat prin politici fiscale, salariale şi monetare adecvate, este posibil 

ca în anul 2018 să asistăm la o diminuare a soldului pozitiv al balanței serviciilor, cauzată de avântul 

importurilor. 

 

România 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Credit (export) 11.151 8.478 7.832 8.687 9.876 13.430 15.102 16.642 18.007 20.575
Debit (import) 8.214 7.522 6.337 7.033 7.400 8.727 9.234 9.848 10.284 12.613

Sold 2.936 956 1.495 1.654 2.476 4.702 5.868 6.794 7.722 7.963

Balanţa serviciilor
mil. EUR

Nr.
crt

2016 2017 Diferență 2016 2017 Diferență
1 Servicii de transport 5537 6108 571 3622 3641 19
2 Alte servicii pt. afaceri *) 3773 4070 297 652 858 206

3
Servicii de telecom, informatice şi 

informaționale 3279 3901 622 1915 1878 -37
4 Servicii de prelucrare a bunurilor 2631 2899 268 2429 2716 287

Top 4 ramuri servicii 15220 16978 1758 8618 9093 475

Ramura Export (mil euro) Sold (mil euro)
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Sursa: BNR 

Cel mai mare progres se constată la serviciile informatice, urmate de serviciile de transport și de alte 

servicii pentru afaceri (cercetare-dezvoltare, consultanță profesională, servicii tehnice și comerciale 

etc.). Cele 4 ramuri din tabel contribuie împreună la circa 82,5 la sută din exportul total de servicii (cu 

aproximativ 2 p.p. mai puţin decât în anul precedent. 

 

Sursa: BNR 

Contrar tendinței din anii precedenți, turismul de afaceri (incoming) a stagnat, în timp ce primirea de 

turiști străini în vizită/vacanţă a crescut exponențial. Dar pe ambele componente soldul s-a deteriorat, 

dată fiind apetența crescută a rezidenților pentru turism extern. 

Situatia capitalului romanesc in exporturi: 

Studiul PIAROM – Capitalul privat romanesc arata faptul ca Industria alimentară și agricultura 

reprezentau împreună in anul 2015 un business de 68 de miliarde de lei, adică circa 6% din totalul cifrei 

de afaceri a companiilor din România și ar putea constitui o pârghie pentru dezvoltarea economiei 

românești pe baza capitalului privat autohton. Însă dinamica trecerii companiilor private românești în 

proprietatea investitorilor străini, precum și creșterea cotei de piață din sector a companiilor cu capital 

străin este neașteptat de mare. 

Construcțiile de clădiri erau încă dominate de români, a căror pondere a scăzut de 80% la 78%. De 

asemenea, lucrările speciale de construcții, un alt sector important, cu 19 miliarde de lei cifră de afaceri 

în 2015, erau dominate de români care și-au redus ponderea de la 80% la 78%. 

Top 5 al sectoarelor unde capitalul românesc este predominant a fost în 2015 compus din: activități de 

pază (90% pondere capital privat românesc), lucrări speciale de construcții (83%), agricultură (81%), 

activități profesionale (79%) și restaurante (79%). 

Nr.
crt

2016 2017 Diferență 2016 2017 Diferență
1 Turism de afaceri 1297 1272 -25 625 454 -171
2 Turism în scop personal 271 969 698 -988 -1328 -340

Subramura Export (mil euro) Sold (mil euro)
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Românii au pierdut teren masiv în agricultură (de la 87% la 81% pondere capital privat românesc),  

hoteluri (de la 78% la 71%), activități ale agențiilor de turism (de la 83% la 71%), comerț cu amănuntul 

(de la 66% la 58%), publicitate (de la 62% la 57%) și chiar în activități juridice și de contabilitate (de la 

66% la 53%), unde s-ar putea presupune că firmele cu capital local pot rezista mai bine în fața 

multinaționalelor pentru că se bazează pe expertiza locală și sectorul nu este atât de scalabil. 

Este remarcabil faptul că fabricarea de mobilă, un sector mare, în valoare de aproape 10 miliarde de lei, 

care angajează 64.000 de oameni, este încă dominat de investitori autohtoni în proporție de 52%. 

În concluzie, românii se mențineau la nivelul anului 2015 majoritari în construcții, transporturi, 

restaurante, comerț cu ridicata și mobilă, pierd în retail, în agricultură, industria alimentară, în hoteluri 

și agenții de turism și câștigă doar în pază și protecție și lucrări de construcție de geniu civil. 

Firmele străine aveau peste 51% din 28 de sectoare și și-au majorat ponderile în 2015 în 25 dintre 

acestea. 

Top 5 al sectoarelor cu cea mai mare prezență a capitalului străin în economie sunt rafinarea petrolului, 

fabricarea de autovehicule, telecomunicații, industria metalurgică și fabricarea echipamentelor electrice. 

Primele două sectoare au rămas cu aceeași pondere a capitalului privat străin de 97%, respectiv 96% ca 

în 2014. Telecomunicațiile au intrat în top 3 ponderi ale capitalului privat străin ajungând la 86% față 

de 80% în 2014, industria metalurgică a rămas la 83%, iar fabricarea echipamentelor electrice a crescut 

ca pondere a capitalului străin de la 82% la 83%. Cea mai mare creștere a capitalului străin s-a înregistrat 

fabricarea produselor textile, unde ponderea străinilor a crescut de la 66% la 76%. 

Două sectoare unde românii aveau o prezență semnificativă - activitățile de servicii în tehnologia 

informației și activitățile de servicii informatice - încep să fie controlate tot mai puternic de investitorii 

străini, a căror pondere a crescut de la circa 55% la circa 63%. Din cele 28 de sectoare dominate de 

companii străine, 24 sunt activități de fabricare, adică activități industriale. 

Ponderea companiilor cu capital privat românesc în exporturi a crescut ușor în 2015 până la 31%, față 

de 30% anul anterior. Poate părea puțin, dar 1% din exporturile României înseamnă peste 500 milioane 

de euro, iar pentru firmele românești slab capitalizate și de dimensiuni mici, multe cu exporturi de doar 

câteva zeci de mii de euro, suma suplimentară este semnificativă. 
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Și-au îmbunătățit poziția la export sectorul de textile, confecții și pielărie, unde ponderea capitalului 

privat românesc a crescut de la 34% la 36% în 2015, pe baza cererii în creștere pentru lohn-ul românesc, 

dar și prin câteva branduri care încep să iasă pe piețele externe, precum Musette sau Nissa. 

Este interesant, de asemenea, progresul la export al companiilor românești din zona mobilei și a 

produselor din mobilă, unde ponderea exportatorilor cu capital privat românesc a crescut de la 30% la 

34%. 

Pe cele mai puternice piețe de export, mijloace de transport (exporturi de 15 mld. euro în 2015) și 

prelucrarea țițeiului (5,1 mld. euro în 2015), firmele cu capital privat românesc au o pondere de doar 

18% și respectiv 13%, dar, la rândul lor, aceste procente sunt în creștere cu 1-2 puncte față de anul 

anterior. 

Capitalul privat românesc are circa 22% din exporturile industriei prelucrătoare, ceea ce înseamnă că 

firmele private românești sunt aproape complet scoase din joc în ceea ce privește producția dedicată 
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piețelor externe în fabricarea de mijloace de transport, produse metalurgice, prelucrarea țițeiului și 

fabricarea calculatoarelor și a altor produse electronice și optice. 

Cele mai bune poziții sunt ocupate de capital privat românesc la exporturi în sectorul ciment, sticlă, 

ceramică − cu o pondere de 45%, alimente băuturi, tutun – cu o pondere de 39%, și textile, confecții, 

pielărie – cu o pondere de 36%. 

Românii sunt minoritari și la importurile din sectoarele aparținând industriei prelucrătoare, fiecare dintre 

aceste activități industriale presupunând importuri de materii prime și materiale pentru a produce pentru 

export.  

Însă balanța pozitivă a sectorului mijloace de transport, unde exporturile anuale sunt de circa 15 mld. 

euro, iar importurile de circa 10 mld. de euro, dominat de investitorii străini, nu poate fi negată  

Un euro producție în plus în industria mijloacelor de transport (care presupune importuri masive) aduce 

doar 0,21 euro PIB, pe când un euro în plus în industria mobilei aduce 0,55 euro PIB, iar în industria 

alimentară aduce 0,38 euro la PIB. 

In anul 2016, ponderea companiilor cu capital privat românesc în exporturile de bunuri, conform datelor 

prezentate în ediția a III-a a analizei "Capitalul privat românesc" întocmită de Ziarul Financiar cu sprijinul 

Patronatului Investitorilor Autohtoni PIAROM este repartizată astfel sectorial:  

• alimente, băuturi, tutun.........45% din total exporturi 

• produse din lemn și mobilă....36% 

• ciment, sticlă, ceramică..........36%  

• textile, confecții, pielărie........35%  

În restul sectoarelor, ponderea firmelor cu capital românesc este sub ponderea lor medie în total exporturi (26%, 

adică un sfert din exporturile totale ale României): 

• industria prelucrătoare................................................................................18% din total exporturi 

• metalurgie....................................................................................................16%  

• mijloace de transport...................................................................................12%  
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• prelucrare țiței, produse chimice, cauciuc și mase plastice.........................12%  

• fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice și electrice....11%  

• mașini, utilaje și echipamente........................................................................8%  

În exporturile totale de bunuri, ponderea companiilor cu capital privat românesc a scăzut drastic în anul 2016, 

până la 26%, față de 31% în anul anterior (2015), din cauza creșterii ponderii investitorilor străini la export în 

majoritatea sectoarelor industriale. 

Singurul sector unde firmele private românești au avut o evoluție mai bună decât în anul anterior, în afară de 

industria alimentară, a fost fabricarea de produse din lemn și mobilă, unde ponderea lor a crescut de la 34% la 

36%. Acesta este un semn că firmele românești încep să reînvețe cum să intre pe piețele de export, chiar în lipsa 

unor strategii publice. Deși nivelul exporturilor este încă la un nivel prea scăzut (de doar 1,7 miliarde de euro) 

pentru a antrena o parte substanțială a economiei este semnificativ faptul că în sectorul "mobilă" balanța 

comercială este excedentară, importurile de mobilă fiind de 546 milioane de euro în anul 2016, de trei ori mai 

reduse decât exporturile.  

Multinaționalele din sectoarele auto, bere&băuturi răcoritoare și IT au creat eco-sisteme de furnizori orientate 

spre export care au contribuit la dezvoltarea capitalului privat romanesc. 

Ponderea relativ redusă a firmelor cu capital românesc în totalul exporturilor este confirmată și dintr-o altă sursă, 

raportul "Investițiile străine directe: evoluția și importanța lor în România", realizat de Consiliul Investitorilor 

Străini împreună cu Academia de Studii Economice din București în luna mai a anului 2017 și care precizează 

faptul că, în medie, companiile ISD (Investiții Străine Directe) realizează 70% din exporturile României.  

Ponderea valorii adăugate brute a companiilor multinaționale depășește 60% în industriile auto și IT&C, conform 

datelor Eurostat (FATS).  

De asemenea, contribuția ISD este de doar 20% din balanța comercială deficitară.  

Exporturile României sunt susținute într-o proporție considerabilă de companiile ISD, lucru deloc surprinzător 

având în vedere că (în general):  

• sunt mai mari decât companiile locale 

• beneficiază de know-how mai extins decât companiile locale 

• sunt integrate în rețele internaționale și lanțuri globale de creare a valorii 

• beneficiază de economia de scară și efectul de rețea (network effect) 
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Evolutia ponderii firmelor romanesti la export

       
     

     
 
Evolutia ponderii firmelor romanesti la import:    

 

 

 

 

Sector
Valoare totală 
export în 2014 
FOB (mld. Euro)

Pondere 
români

Valoare exporturi 
FOB in 2017  (mld. 
Euro)

Pondere 
români 

Alimente, băuturi și tutun 1,3 38% 1,6 44%
Textile, confecții și pielărie 5,1 34% 4,9 35%
Prelucrarea țițeiului, produse chimice, cauciuc și mase 
plastice 5,6 11% 5,5 15%
Produse ale industriei metalurgice 3,6 15% 4,5 15%
Fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, 
optice și electrice 2,7 30% 5,8 20%
Mijloace de transport 14 17% 18,9 17%
Fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă 2,7 30% 2,8 35%
Ciment, sticlă, ceramică 0,33 50% 0,4 37%
Total economie (mld. euro) 52 30% 60,0 27%

Sector

Valoare totală 
importuri CIF în 
2014 (mld. 
Euro)

Pondere 
români

Valoare total` 
importuri CIF in 
2017  (mld. Euro)

Pondere 
români 

Alimente, băuturi și tutun 1,8 40% 2,5 37%
Textile, confecții și pielărie 3,7 35% 3,5 34%
Prelucrarea țițeiului, produse chimice, cauciuc și mase 
plastice 7,1 13% 6,8 15%
Produse ale industriei metalurgice 2,2 19% 2,9 20%
Fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, 
optice și electrice 0,9 35% 5,1 20%
Mijloace de transport 9,5 16% 12,9 13%
Fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă 0,9 35% 1,0 30%
Ciment, sticlă, ceramică 0,5 32% 0,5 36%
Total economie (mld. euro) 58 30% 71,2 34
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Capitolul 1. Identificarea grupului-tinta ce este afectat de aceasta 
politica, analiza caracteristicilor principale ale acestui public, precum si 

analiza relatiilor dintre acest grup si autoritatile publice sau de alte 
entitati din comunitate 

Grupul tinta afectat de aceasta politica este format din operatorii economici înregistrati potrivit Legii 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 

pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în 

afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca 

instituţie medicală în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România. 

Pentru eficienta consultarii grupului tinta se va comunica cu reprezentantii operatorilor economici 

constituiti in formele asociative formale prin Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații si 

Legea 62/2011 a dialogului social – republicata. 

O importanta deosebita in componenta listei cu partile interesate o vor avea reprezentantii organizatiilor  

membre si invitate in Consiliul de Export al Romaniei, constituit conform Hotarararii 486/2004. 

Consiliul de export are în componenţă reprezentanţi ai instituţiilor publice, structurilor patronale şi 

profesionale cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului. Consiliul de export are o structură 

organizatorică deschisă, la care pot să adere şi alte instituţii publice şi structuri asociative din sectorul 

privat cu atribuţii în domeniul exportului care nu au fost incluse initial in componenta Consiliului, cu 

conditia sa respecte criteriile de eligibilitate stabilite prin lege. 
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Componenta Consiliilui de Export la data de 18.11.2018: 

1. MMACA– Ministerul pentru Mediul de Afaceri Economiei, Comerţ şi Antreprenoriat 

2. ME – Ministerul Economiei 

3. MFP-Ministerul Finantelor Publice 

4. MCSI – Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informaţională 

5. MADR – Ministerul Agriculturii si  Dezvoltarii Rurale 

6. MT – Ministerul Transporturilor  

7. MAE – Ministerul Afacerilor Externe 

8. MAE – Ministrul pentru Afaceri Europene  

9. CNP – Comisia  Nationala  de Prognoza 

10. INS – Institutul National de Statistica 

11. EximBank SA 

12. DGV – Direcţa Generală a  Vamilor 

13. UGIR 1903-Uniunea Generala a Industriasilor din Romania 

14. CONPIROM –Confederatia Patronala din Industria Romaniei 

15. FEPA-CM – Federatia Patronala din Industria Constructiilor de Masini 

16. ANEIR-Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania 

17. CCIR- Camera de Comert si Industrie a Romaniei 

18. CNIPMMR- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania 

19. ARB- Asociatia Romana aBancilor 

20. FEPAIUS – Federatia Patronala a  Textilelor,Confectiilor si Pielariei 

21. ROMALIMENTA- Federatia Patronala Romana din Industria Alimentara. 

22. APMR – Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania  

23. Tech 21 (ARIES) 

24. UniRomSider – Uniunea Producatorilor de otel din Romania 

25. WTC- Bucharest World Trade Center 

26. O.P.PETROGAZ-Organizatia Patronala PETROGAZ 

27. SDPR – Societatea Designerilor Profesionişti din Romania 
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28. CNI- Consiliul pentru Inovare 

29. ACPR- Alianta  Confederaţiilor Patronale din România 

30. ACR-Asociţia Clusterelor din România 

31. ANSVSA-Autoritatea Nationala Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

32. CNPR - Confederatia Nationala a Patronatului Roman 

33. CCIB – Camera de Comert si Industrie Bucuresti 

34. UNTRR – Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania 

35. ARUT – Asociatia Romana a Universitatilor Tehnice 

In Anexa 1 Componenta si Prezenta Membri CEx este prezentata situatia persoanelor 

reprezentante in CEx in perioada Nov 2014-nov 2018. 

S-a identificat pe parcursul analizei oportunitatea de a implica in dezbatere si clusterele relevante din 

industria alimentara, mobila sau industria usoara in promovarea sectoriala a exporturilor.  

Recomandam ca cel putin 8 clustere relevante intre cele 42 de clustere active Clustero sa fie invitate la 

consultarea publica si la workshop-uri, alaturi de membrii Consiliului de Export: 

1. Romanian Textile Concept 

2. Transilvania Textile&Fashion 

3. Agro Food Covasna 

4. Traditions.Manufacture.Future  

5. Tranylvanian Furniture Cluster  

6. Astrico Nord Est 

7. ProWood, Agrotransilvania Cluster  

8. Agribiotech. 

Grupul tinta in forma completa se regaseste in Anexa 2, la prezenta analiza. 
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Capitolul 2. Analiza si inventarierea masurilor existente la nivelul 
autoritatilor publice, a coerentei acestora, a consecintelor aplicarii / 
neaplicarii acestora, a eventualelor conflicte sau disfunctionalitati; 

A) Programul pentru Promovarea Exporturilor –PPE 

Cadrul legislativ: 

• OUG nr 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului 

cu finantare de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• HG nr 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a actiunilor din Programul 

de promovare a exportului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordin nr 455/2016 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din  

MECANISMELE de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la 

bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comertului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

1. participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, conform programului 

elaborat anual de Ministerul Economiei şi Comerţului; 

2. organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate; 

3. realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe; 

4. realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe pieţe de interes pentru 

exportul românesc; 

5. realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, pe baze concurenţiale, cu suportarea 

integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare; 

6. susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către 

birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei şi Comerţului; 

7. finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare 

a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti. 

Sumele repartizate anual pentru realizarea programului de participare la târguri şi expoziţii 

internaţionale se utilizează pentru suportarea, parţială sau totală, a următoarelor categorii de 

cheltuieli:  
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a) 50% din cheltuielile de transport, cazare şi asigurare medicală pentru un delegat de la 

fiecare operator economic care participă la manifestările expoziţionale organizate în 

afara spaţiului european, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice; 

b) 100% din: cheltuielile pentru asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi 

materialelor publicitare şi formalităţile vamale aferente acestora; depozitarea ambalajelor 

aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale; închirierea, 

construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional în baza proiectului aprobat de 

Ministerul Economiei, Comertului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri; transportul 

materialelor aferente constructiei și amenajării spațiului expozițional, exponatelor, 

mostrelor, materialelor publicitare şi a produselor de promovare şi protocol; cheltuielile 

de functionare a pavilionului pe perioada de desfăşurare a manifestarii; cheltuielile pentru 

materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi 

pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale; cheltuielile de 

transport, cazare, diurnă şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi 

coordonează acţiunile din cadrul Ministerului Economiei, Comertului și Relațiilor cu 

Mediul de Afaceri, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care 

contribuie la realizarea acţiunii respective; cheltuielile aferente comisionului prevăzut în 

contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale, precum şi 

alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor 

internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea misiunilor economice şi a acţiunilor de 

promovare a exportului se utilizează pentru suportarea, parţială sau totală, a următoarelor categorii de 

cheltuieli:  

a) 50% din cheltuielile cu transportul extern şi cazarea pentru un delegat de la fiecare 

operator economic participant la misiunile economice şi la acţiunile de promovare a 

exportului organizate în afara spaţiului european, la nivelul baremelor stabilite pentru 

instituţiile publice; 

b) 100% cheltuielile privind transportul în interiorul ţării de destinaţie a persoanelor care 

organizează şi coordonează evenimentul promoţional şi a câte unui delegat al operatorilor 

economici care participă la acţiunile respective; închirierea sălilor aferente întâlnirilor de 

afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, constând din: TV-LCD, DVD player, 
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retroproiector, computer şi altele asemenea; elaborarea, transportul şi asigurarea 

materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane, 

precum şi alte dotări necesare prezentărilor de produse; transportul şi asigurarea 

mostrelor, inclusiv cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de 

promovare şi de prezentare, precum şi a mostrelor; cheltuielile pentru mediatizarea 

acţiunii pe plan local; cheltuielile de reprezentare şi protocol; cheltuielile pentru 

transport, cazare, diurna şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi 

coordonează acţiunile din cadrul Ministerului Economiei, Comertului și Relațiilor cu 

Mediul de Afaceri inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care 

contribuie la realizarea acţiunii respective; cheltuielile aferente comisionului prevăzut în 

contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau a acţiunii de 

promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru buna realizare a 

acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite si incadrarea in 

bugetul alocat. 

B) Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani 

Cadrul legislativ: 

• OUG nr 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert 

si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici 

romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020; 

• Legea 81/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 

pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

• ORDINUL 1061/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de 

către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017, cu modificarile si completarile ulterioare 

(OUG 58/2018), privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 

Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor 

economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020  
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Programul urmăreşte stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de 

promovare individuală a operatorilor români care să faciliteze accesul acestora pe pieţele externe 

și dezvoltarea de parteneriate în vederea internaționalizării. 

Prin Program, se finanţează participări ale operatorilor economici români la târguri și expoziţii 

cu caracter internațional, organizate în afara țării, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, 

precum și participarea la misiuni economice. 

Finanțarea se acordă operatorilor economici în sume fixe, de tip sprijin forfetar, astfel: 25.000 

lei pentru participarea la târguri si expoziții internaționale și 10.000 lei pentru participarea la 

misiuni economice internaţionale. 

Bugetul alocat prezentei sesiuni de depuneri a cererilor de înscriere este de 7,8 milioane de lei. 

Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71 de milioane 

de lei, iar numărul estimat de firme beneficiare este de 5.000. Finanțarea este asigurată din 

fonduri de la bugetul de stat. 

Sectoarele economice sprijinite în cadrul prezentei Scheme sunt: 

•          tehnologia informaţiei; 

•          sectorul alimentar; 

•          fabricarea mobilei; 

•          industria textilă; 

•          cercetare, inovare ştiinţifică şi medicală. 

Potrivit Grilei de evaluare a cererilor, vor obține punctaj suplimentar firmele care au ales ca 

piețe-țintă zone non-UE, cu prioritate Africa sau Asia, care dețin brand propriu și au un site într-

o limbă de circulație internațională. 

C) Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse 

în aplicare pe piața internă și în țările terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

Cadrul legislativ: 

• REGULAMENTUL (UE) nr. 1144/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare 

referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 



  
 
 

 
 

Page 20 of 51 
 

ANALIZA POLITICILOR PUBLICE ACTUALE IN DOMENIUL PROMOVARII 
PRODUSELOR ROMANESTI LA EXPORT SI DELIMITAREA PROBLEMELOR EXISTENTE 
 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1831 AL COMISIEI din 

7 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi 

promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările 

terţe 

• REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1829 AL COMISIEI din 23 aprilie 2015 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole 

puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe 

• Programul anual de lucru – adoptat prin Decizie de punere în aplicare a Comisiei 

• Cereri anuale pentru propuneri de programe simple și multinaționale 

Obiectivul general al acțiunilor de informare și promovare este creșterea competitivității sectorului 

agricol al Uniunii.  

Obiectivele specifice ale acțiunilor de informare și promovare sunt următoarele: 

a) creșterea gradului de conștientizare a meritelor produselor agricole din Uniune și a 

standardelor ridicate aplicabile metodelor de producție în Uniune; 

b) creșterea competitivității și a consumului produselor agricole din Uniune și ale anumitor 

produse alimentare și creșterea renumelui lor atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii; 

c) creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii; 

d) creșterea cotei de piață a produselor agricole din Uniune și a anumitor produse 

alimentare, în special prin concen trarea asupra piețelor din țările terțe care au cel mai 

mare potențial de creștere; 

e) restabilirea condițiilor normale de pe piață în eventualitatea unei tulburări grave a pieței, 

a pierderii încrederii consu- matorilor sau a altor probleme specifice. 

Solicitanti eligibili: 

Propunerile de programe simple pot fi depuse numai de persoane juridice sau de alte entități care nu au 

personalitate juridică în temeiul dreptului național aplicabil, cu condiția ca reprezentanții lor să aibă 

capacitatea de a-și asuma obligații juridice în numele entității și de a oferi garanții pentru protejarea 

intereselor financiare ale Uniunii echivalente cu cele oferite de persoanele juridice în conformitate cu 
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articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom, UE) nr. 966/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului (2) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). 

Mai exact, sunt eligibile cererile din partea următoarelor organizații și organisme, menționate la articolul 

7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014: 

(i) organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și reprezentative 

pentru sectorul sau sec toarele în cauză în statul membru respectiv, în special organizațiile 

interprofesionale menționate la articolul 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului (3) și grupurile definite la articolul 3 punctul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4), cu condiția 

să fie reprezentative pentru denumirea protejată în temeiul celui din urmă regulament, care face 

obiectul programului respectiv; 

(ii) organizații de producători sau asociații de organizații de producători, menționate la articolele 

152 și 156 din Regu lamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost recunoscute de un stat membru; 

sau 

(iii) organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare 

și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de statele membre să 

îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, definită în mod clar; aceste organisme 

trebuie să fie deja stabilite în mod legal în statul membru respec tiv cu cel puțin doi ani înainte 

de data lansării cererii de propuneri menționate la articolul 8 alineatul (2). 

Propunerile trebuie să se încadreze, de asemenea, într-una din prioritățile tematice enumerate în 

Programul anual de lucru al Agentiei. 

 

Acțiunile de promovare și informare ar putea consta mai ales în următoarele activități eligibile în cadrul 
prezentei cereri de propuneri: 
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1. Gestionarea proiectului 
2. Relații publice 

a. Activități de relații cu publicul 

b. Evenimente de presă 

3. Site, media sociale 

c. Creare, actualizare, întreținere site 

d. Media sociale (creare conturi, postări periodice) 

e. Altele (aplicații mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.) 

4. Publicitate 

a. Tipărituri 

b. TV 

c. Radio 

d. Online 

e. În aer liber 

f. Cinema 

Acțiunea cofinanțată (programe de informare/promovare) se implementează pe parcursul unei perioade 

de cel puțin un an, dar de cel mult trei ani. 

D) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

Legislatie Aplicata: 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 

al Consiliului 

Art 16 alin (2) din Regulament mentioneaza faptul ca sprijinul în cadrul acestei măsuri poate acoperi, 

de asemenea, costurile care decurg din activităţi de informare şi promovare puse în aplicare de grupuri 

de producători privind produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin în 

conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol.  

Masura este inca inactiva in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020. 
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E) Programului de cooperare elvețiano-român  

Legislatie aplicata: 

Ordinul nr. 1001/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă proiectului 

"Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România" din cadrul Programului de 

cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii 

Europene extinse, Secțiunea 3 - Sectorul privat, Aria de concentrare 7: Dezvoltarea sectorului 

privat și promovarea exportului IMM-urilor și/sau promovarea standardelor 

Obiectivul urmărit este constituirea a două centre de afaceri pentru exportatori, în două regiuni 

de dezvoltare ale României (Nord-Est și Sud-Muntenia), și promovarea la export în țările-țintă, 

care vor oferi IMM-urilor din sectoarele de mobilă și agricultură ecologică servicii de dezvoltare 

a afacerilor, facilitând accesul acestora la piețele internaționale, precum și dezvoltarea de 

activități de promovare a exporturilor în țările- țintă, în vederea intrării pe piețe externe noi și 

internaționalizând astfel în mod direct sectoarele de mobilă și agricultură ecologică. 

 

F) Alte instrumente europene specifice pentru sustinerea exportului.: 

EU Gateway – Business Avenues, cunoscut și ca ”EU-Business Avenues”, prescurtat ”EU-BA” 

este o inițiativă finanțată prin Uniunea Europeană, fondată și administrată de Serviciul de 

Instrumente de Politică Externă a acesteia. Acest program îndeplinește rolul de punte pentru 

firmele care sunt interesate să-și promoveze exporturile și să investească în Asia. Organizând 

frecvent misiuni de afaceri cu durata de o săptămână în: Japonia, Republica Coreea, Republica 

Populară Chineză și Asia de Sud Est (Singapore, Malaezia, Vietnam, Indonezia, Filipine, 

Thailanda), încurajează stabilirea unor colaborări pe termen lung cu firmele locale. Identificând 

zonele menționate din Asia ca piețe țintă, UE a inițiat numeroase negocieri comerciale cu statele 

din zonă inclusiv pentru încheierea de Acorduri de Comerț Liber cu Republica Coreea, Japonia, 

Singapore și Vietnam. 

Istoric, Programul ”Poartă a Uniunii Europene către Căile de Afaceri” (EU Gateway – Business 

Avenues) a început în relațiile cu Japonia din 1994, iar din 2008 și cu Republica Coreea. În 

exercițiul financiar 2008 – 2014, în cadrul programului s-au organizat 31 de misiuni de afaceri 

în Japonia și 15 în Republica Coreea la care au participat circa 1500 firme, din categoria IMM-

uri, din țările membre UE. 
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Programul pentru perioada 2016 – 2020 are în vedere ca în cei 5 ani, circa 2700 firme și companii 

din UE să participe la 54 misiuni de afaceri organizate în 9 sectoare identificate ca fiind cele 

potențiale pentru dezvoltarea afacerilor și abordând 9 piețe țintă. 

În cadrul programului firmele din statele UE care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor 

participa la misiuni de afaceri cu durata de o săptămână pe piețele țintă asiatice, care includ 2-3 

zile de expoziție, precum și organizarea de întâlniri individuale de afaceri între companiile 

europene și reprezentanți de afaceri asiatici. Ca o particularitate, misiunile organizate în Asia de 

Sud Est abordează două țări din zonă în intervalul de o săptămână, din care una este Republica 

Singapore, principalul hub comercial, tehnologic și financiar din zonă,  deci 4 zile de expoziție. 

Firmele selectate beneficiază de servicii suport din partea UE care includ  pregătirea participării, 

suport logistic și operațional (înainte de, precum și în timpul săptămânii misiunii de afaceri) 

precum și sprijin financiar. 

 

 

Criterii de eligibilitate 

Programul se adresează firmelor/companiilor (producători, subcontractori, institute de cercetare 

– dezvoltare, firme de engineering) din categoria IMM, care să fie operaţionale de 5 ani şi să 

aibă istoric financiar de cel puțin 3 ani. Spre deosebire de programul național, sunt admise 

companiile cu activitate de cercetare-dezvoltare,  dar nu se adresează start-up-urilor. Firmele de 

consultanță comercială nu au acces la acest program.  

În scopul atragerii unui număr cât mai mare și din mai multe state membre de participanți la 

acest program o firmă/companie din UE poate participa la maxim 5 misiuni comerciale în Asia, 

dar nu mai mult de 3 într-o destinație (R. Coreea, R.P.Chineză, Japonia sau în Asia de Sud Est). 

Pentru a fi acceptate la program, firmele mai trebuie:  

- să aibă capital subscris integral sau majoritar de provenienţă UE; 

- să aibă sediul central într-unul dintre statele membre UE;  

- să activeze în domeniul de activitate corespunzător tematicii misiunilor economice; 

- să prezinte o cifră de afaceri relativ solidă, personal suficient pentru a aborda piețele țintă şi să 

dovedească că au relaţii de colaborare internaţională, sau strategii de business pentru ţările în 

care se organizează misiunile economice UE, sau în afara UE. 

Criterii de eligibilitate specifice misiunilor în R.P.Chineză 
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- preferabil să aibă o cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane Euro (deși se pot califica 

și firme cu cifre de afaceri sub acest nivel); 

- să aibă un personal suficient și calificat pentru a pătrunde pe această piață; 

- să dovedească că au experiență în colaborarea comercială internațională în afara UE, 

preferabil deja în China sau în alte țări din Asia. 

Servicii oferite de UE firmelor din UE  participante 

- acordarea de asistenţă strategică în vederea pregătirii modului de prezentare, a 

promovării şi realizării de matchmaking, inclusiv vor beneficia de training desfășurat la 

Bruxelles (întâlnire pregătitoare a participanților); 

-  servicii strategice opționale privind acordarea de asistență în probleme juridice, 

informații despre firmele de pe piața țintă, servicii de traducere; 

-  servicii organizatorice standard în timpul desfășurării misiunii cum ar fi suport logistic 

pentru amenajarea spațiilor expoziționale, pregătirea și instalarea standurilor firmelor 

participante, asigurarea unui număr de întâlniri B2B cu firme din țara țintă, pregătirea catalogului 

misiunii economice, oferirea de materiale informative, etc ; 

- servicii organizatorice opționale (servicii suplimentare de translație, traducerea și 

tipărirea broșurilor sau documentației de prezentare a firmelor participante, tipărirea de cărți de 

vizită). 

Finanțarea din fonduri UE:  

- 100% cheltuieli de deplasare și cazare (o noapte) la Bruxelles la întâlnirea pregătitoare;  

-  100% pentru construcţia pavilionului UE în care expun firmele selectate. Fiecărei firme 

participante i se va aloca gratuit un spațiu de expunere standard (de circa 9 mp) în pavilionul 

UE; 

- 100% pentru realizarea catalogului firmelor participante; 

- co-finanţare de până la 1.000 Euro a costurilor de cazare pentru o cameră/pentru un 

reprezentant al firmei în hotelul selectat de UE;  

-  co-finanțarea serviciilor opționale strategice și orgnizatorice în proporție de până la 80% 

fără a depăși 1000 Euro de firmă.   

Firmele participante suportă 100% costurile legate de transportul internaţional. 

Misiunile au ca follow-up un raport realizat de Directoratul General pentru Creştere (DG Grow) 

din cadrul Comisiei Europene (de regulă la 4 luni) şi o evaluare la un an de zile. 

Selecția firmelor participante include următoarele etape: 
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- Transmiterea intenției de participare la o anumită misiune economică din program cu un 

minim de informații de bază despre firma/compania interesată la Rețeaua de pregătire a misiunii 

(Coaching network) la adresa de mail: coaching.network@eu-gateway.eu sau accesând site-ul 

www.eu-gateway.eu / Coaching Network; 

- Verificarea preliminară a eligibilității, urmată de invitarea firmei/companiei de a 

transmite o aplicație (cerere) completă pentru misiunea solicitată în cadrul termenului limită 

anunțat. Este foarte important de reținut că înscrierea la misiune se închide cu 3- 4 luni înaintea 

desfășurării acesteia, în prospectul fiecărei acțiuni precizându- se data; 

- Evaluarea cererilor se face de experți independenți care folosesc criteriile stabilite și iau 

în calcul strategia de afaceri a companiei solicitante, capacitatea acesteia și potențialul de piață 

al produselor sale; 

- Finalizarea și anunțarea rezultatelor selecției.  

Pornind de la constatarea că numărul optim al participanților misiunilor economice finanțate de 

UE este de maxim 50, selecția se va încadra în această cifră. Atât companiile selectate cât și cele 

ale căror aplicație s-a respins vor fi anunțate, ultimelor li se comunică și motivele neacceptării. 

Programul cunoscut al misiunilor economice EU Gateway – Business Avenues în 2018 și 2019 

1. În Asia de Sud  

a) Anul 2018: 

- “Organic Food and Beverage” (Produse alimentare și băuturi organice) în Singapore și Filipine 

în perioada 15 – 20 mai 2018. Apelul s-a închis la 26 ianuarie a.c., fiind selectate de Comisia UE 

47 firme din 14 țări membre UE; 

- “Information and Communication Technologies” (Tehnologii de informații și comunicare), în 

Singapore şi Thailanda, în perioada 25-30 iunie a.c. Apelul s-a închis la 9 martie a.c. Această 

misiune se realizează în Singapore în perioada Târgurilor internaționale  Information& 

Communication Tehnologies” și ”Enterprise IT” la care România participă tradițional cu 

pavilion național. La ediția din 2017 deși România a participat cu pavilion național, firma 

”AROBS Transilvania SRL” a fost prezentă în cadrul misiunii organizate de UE având un stand 

de 9 mp.; 

- „Healthcare and Medical Technologies” (Tehnologii pentru îngrijirea sănătății și 

Medicină), în Filipine şi Singapore, în perioada 27-31 august 2018, termenul limită de înscriere 

fiind 11 mai 2018; 
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- „Green Energy Technologies” (Tehnologii pentru energie verde), în Singapore şi 

Indonezia, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2018, termenul limită de înscriere fiind 15 

iunie 2018. 

b) Anul 2019: 

- „Enviroment and Water Technologies” (Tehnologii pentru mediu și apă), în Singapore şi 

Filipine, în perioada 18-22 martie 2019, perioada de înscriere fiind 18 iunie 2018 - 16 noiembrie 

2018; 

- “Organic Food and Beverage”, (Produse alimentare și băuturi organice)  în Singapore şi 

Indonezia, în perioada 22-26 aprilie 2019, perioada de înscriere fiind 3 septembrie 2018 - 4 

ianuarie 2019; 

- “Information and Communication Technologies”, (Tehnologii de informații și 

comunicare), în Singapore şi Thailanda, în perioada 20-24 mai 2019, perioada de înscriere fiind 

22 octombrie 2018 - 8 februarie 2019; 

- „Healthcare and Medical Technologies”, (Tehnologii pentru îngrijirea sănătății și 

Medicină) în Singapore și Vietnam, în perioada 30 iulie – 3 august 2019, perioada de înscriere 

fiind 28 noiembrie 2018 – 12 aprilie 2019; 

- „Green Energy Technologies” (Tehnologii pentru energie verde),, în Singapore şi 

Malaezia, în perioada 21-25 octombrie 2019, perioada de înscriere fiind 11 februarie 2019 - 31 

mai 2019. 

2. În Republica Coreea in anul 2018: 

- „Healthcare and Medical Technologies” (Tehnologii pentru îngrijirea sănătății și Medicină), 

Seoul, 12 – 16 martie a.c. Conform Comunicatului dat de Reprezentanța UE din R.Coreea, 

aceasta a fost a doua ediție la care au participat 49 firme din 12 state membre UE. ; 

- „Enviroment and Water Technologies” (Tehnologii pentru mediu și apă), Seoul, 10 – 14 

septembrie 2018, termen limită de înscriere 25 mai 2018; 

- “Organic Food and Beverage”, (Produse alimentare și băuturi organice), Seoul, 26 – 30 

noiembrie 2018, termen limită de înscriere 8 iunie 2018; 

Iar pentru anul 2019: 

-„Green Energy Technologies” (Tehnologii pentru energie verde), Seoul, 21 – 25 ianuarie 2019 

termen limită de înscriere 5 octombrie 2018. 
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3. În Japonia pentru nul 2018 

- „Enviroment and Water Technologies” (Tehnologii pentru mediu și apă), Tokyo, 21 – 25 mai 

2018. Apelul s-a închis; 

- ”Construction & Building Technologies” (Construcții și tehnologii de construcție), Tokyo, 18 

– 22 noiembrie 2018, termen limită de înscriere 27 iulie 2018. 

4. În Republica Populară Chineză 

Inițial, programul pilot pentru noul exercițiu financiar avînd ca destinație R.P.Chineză trebuia 

lansat cu 4 misiuni comerciale în anii 2016 – 2017. Programul a fost amânat cu un an astfel că 

lansarea acestuia a fost făcută la 21 martie 2017 la Beijing de către ambasadorul UE în această 

țară cu prilejul primei misiuni de afaceri intitulată ”Clean Technologies” (Technologii curate) 

denumire aleasă special pentru China, în cea mai mare parte acoperind domeniile  de la 

evenimentul ”Tehnologii pentru mediu și apă” organizat în alte țări asiatice. Acest eveniment a 

fost urmat de misiunea de afaceri ”Healthcare and Medical Technologies” (Tehnologii pentru 

îngrijirea sănătății și Medicină), care a avut loc la Shanghai, în prima decadă a lunii decembrie 

2017, la care au participat 36 firme/companii din 13 state membre (nu au fost firme din 

România).  

In anul 2018 regasim urmatorul program: 

- ”Healthcare and Medical Technologies” (Tehnologii pentru îngrijirea sănătății și Medicină), 

Shanghai, 10 – 13 aprilie 2018. Succesul evenimentului din decembrie 2017 a determinat 

repetarea acestuia în aprilie 2018. Apelul s-a închis. Au fost selectate 44 firme companii din 17 

state membre UE (nu apar firme din România); 

-  „Enviroment and Water Technologies” (Tehnologii pentru mediu și apă), Beijing și Tianjin, 

5– 8 iunie 2018. 
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Capitolul 3. Identificarea efectelor mediului extern asupra fenomenelor 
observate la grupul vizat. 

Pentru a înțelege presiunile externe pe care le suportă grupul țintă vizat, este necesară în primul 

rand definirea mediului și evidențierea componentelor sale specifice, așa cum au fost identificate prin 

intermediul analizei.  

Capitolul 3 al prezentului studiu face trecerea între grupul țintă și mediul extern, stabilind interacțiunile 

pe mai multe tematici de interferență. Din analiza efectuată, principalele elemente care generează efecte 

asupra grupului țintă, sunt: 

1. Modificarea legislației privind achizițiile publice Legea 98/2016 (transpunerea Directivei UE 

2014/24) – consecințe în desfășurarea PPE; 

  „Serviciile de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese” -  cod CPV 79950000-8  se regasesc 

in anexa nr. 2 din Legea 98/2016, iar valoarea anuala estimată a acestor achizitii depaseste pragul 

prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 fapt care duce la posibilitatea autoritatii contractnte 

de aplicarea unei proceduri de atribuire conform literei h) din Legii 98/2016, Art. 68 prin publicarea 

conform art. 111 din L98/2016 : 

-          a unui anunt de intentie valabil in mod continuu  si 

-          a anunţurilor de atribuire a contractelor 

La aproape 3 ani de la intrarea in viguare a Legii 98/2016 privind achizitiile publice, sistemul 

informatic inca nu permite aplicarea Legii, fapt care a provocat grave perturbari asupra implementarii 

Programului pentru Promovarea Exporturilor Romaniei incepand cu anul 2016, fapt care a contribuit 

indirect la cresterea deficitului comercial al Romaniei. De mentionat pentru acest caz este esecul 

rasunator al participarii producatorilor romani in pavilionul national al Romaniei la cel mai mare targ 

mondial din anul 2016, SIAL Paris. 

Deficientele operationale in zona acchizitiilor publice guvernate de actul normativ specificat s-au 

pastrat pana in acest moment cand procedura de achizitie pentru editia 2018 a targului SIAL a fost 

finalizata cu 15 zile inainte de inceperea evenimentului, fapt care a pus in incertitudine participarea. 
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 Indiferent de argumentarea adusa decidentului public implicat ANAP, de bunele practici europene 

in materie si chiar de Ghidurile europene realizate pentru achizitiile publice situatia a continuat sa se 

inrautateasca, complicatiile birocratice fiind o bariera de acces a producatorilor la program. 

 In momentul realizarii studiului exista un amendament depus la Camera Deputatilor din Parlamentul 

Romaniei pentru a aduce situatia in spiritul si litera dispoziţiilor din Directiva 2014/24/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE. 

  

2. Modificarile in structura Guvernului Romaniei; 

Incepand cu anul 2012 au avut loc mai multe modificari ale structurii Guvernului Romaniei, prin 

comasari sau dezmembrari ale ministerelor cu competente in aplicarea programelor pentru 

promovarea exporturilor. Modificarile au avut ca efect blocarea partiala a programelor din motive 

administrative (lipsa personal, departamente, bugete, acreditari, etc). 

Desfiintarea Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine – CRPCIS, 

institutie infiintata dupa modelele europene, ca autoritate de management a programelor a reprezentat 

inceputul declinului instrumentelor de promovare guvernamentale. 

 

3. Legea bugetului de stat, aprobari si rectificari; 

Lipsa rigorii guvernamentale in aprobarea bugetelor de stat, precum si a rectificarilor bugetare au 

fost un alt factor identificat in analiza ca fiind perturbator programelor existente. Abordarea 

superficiala a factorilor de decizie din cadrul autoritatii, lipsa de importanta data de catre Ministerul 

de Finante au fost si sunt 2 elemente care anual au produs sincope in implementarea programelor. 

4. Auditurile Curtii de Conturi; 

Exprimarile defectuase din actele normative care reglementeaza politicile publice privind 

promovarea exportului au fost interpretate in mod defavorabil spiritului de a sprijini producatorii 

romani la export si recomandarile din rapoartele Curtii de Conturi au fost aplicate de catre personalul 

implicat, fara o analiza a corectitudinii si legalitatii acestora. 
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5. Criza de muncitori calificati datorata migratiei si imbatranirii populatiei;  

Anul 2018 reprezinta varful crizei fortei de munca. Pe acest fond, decidentul public continua sa 

acorde punctaje calitative proiectelor care genereaza locuri de munca, fara sa inteleaga ca paradigma 

s-a schimbat si calitatea este reprezentata de achizitia unor utilaje performante care sa inlocuiasca 

forta de munca umana. Legislatia imigratiei este unul dintre punctele care contribuie semnificativ la 

lipsa fortei de munca. 

Lipsa scolilor profesionale si necorelarea pietei muncii cu educatia este al doilea factor semnificativ 

in problematica fortei de munca. 

6. Mediul extern, sales si branding international;  

Competitia intre tari, regiuni, grupuri de companii si societati individuale devine din ce in ce mai 

complexa, datorita globalizarii si liberalizarii comertului. Provocările la nivelul competitivitatii 

firmelor, in special in cazul IMM-urilor, sunt mai greu de identificat si de depasit. Vor continua sa se 

manifeste efectele globalizarii si noii economii bazata pe cunoastere si comunicare rapida. Vor aparea 

noi servicii si produse centrate sau facilitate de tehnologia informatiei si comunicațiilor.  

Comunicarea va spori puterea consumatorilor de a se informa si reactiona pe piata, consolidand 

puterea lor de decizie. Responsabilitatea sociala corporatista, reputatia pe piata, gradul de asociere 

pozitiva a organizatiilor si persoanelor si managementul calitatii vor deveni active cheie ale firmelor. 

Comertul international si finantarea comertului isi revin incet in urma crizei financiare, dar impactul 

asupra exportatorilor la nivel mondial si implicatiile economice inca nu sunt complet evidente. 

Reguli noi pentru un comportament mai prudent al bancilor si institutiilor financiare vor avea un 

impact asupra exporturilor, precum si a relatiilor precaute ale bancilor in special cu IMM-urile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

Page 32 of 51 
 

ANALIZA POLITICILOR PUBLICE ACTUALE IN DOMENIUL PROMOVARII 
PRODUSELOR ROMANESTI LA EXPORT SI DELIMITAREA PROBLEMELOR EXISTENTE 
 

7. Concurenta companiilor multinationale si cu capital strain; 

Exportatorii se vor confrunta cu schimbari radicale in modul de a face afaceri internationale pe 

masura ce noi modele de afaceri bazate pe networking, capacitate crescanda de asociere sau cooperare 

in retea, externalizare si delocalizare vor castiga teren. Noul mediu international de afaceri va favoriza 

organizatiile inovative sub toate aspectele, cele capabile sa interactioneze in retea si sa se conecteze 

rapid la consumatori, la piete si la informatii si cunostiinte. Lanturile valorice ale firmelor vor fi mai 

flexibile, mai putin liniare si cu un grad mai sporit de internationalizare a optiunilor atat de 

aprovizionare (sourcing) cat si de externalizare (outsourcing). Aceste lucruri vor cere noi abilitati 

manageriale, inclusiv de organizare a retelelor capabile sa eficientizeze lanturile valorice capabile sa 

faca fata unor forte concurentiale in care activele intangibile devin din ce in cemai prezente. 

In ultimii 15 ani firmele au cautat continuu noi modalitati de reducere a costurilor, timpului si 

riscurilor in cadrul lanturilor furnizoare. Reducerea costurilor a dus in trecut la transferul de activitati 

productive in locatii ”off-shore”, in special pentru produsele si componentele de baza, in tari ca 

China. Ultimul trend, datorat cresterii gradului de constientizare al firmelor ca trebuie sa evalueze 

costurile totale de productie si livrare a marfii (nu numai cele de productie), este o combinatie intre 

”off-shoring” si ”near-shoring” (productia si asamblarea produselor sa se faca cat mai aproape de 

piata de desfacere si intr-o locatie cu pret cat mai scazut, de ex. Europa de Est, Africa de Nord). 

”Near-shoring”-ul a dus si continua sa duca la amanarea configuratiei finale a produsului 

(asamblarea, personalizarea) in lanturile furnizoare. Aceasta activitate are loc cat mai aproape posibil 

de piata de desfacere a produsului. Ea ia o amploare tot mai mare si a dus deja la reconfigurarea 

lanturilor furnizoare, favorizand dezvoltarea facilitatilor de productie in Europa Centrala si de Est in 

detrimentul Orientului Indepartat, identificand Romania ca o piata tinta importanta. Astfel, 

configuratia produsului final a ajuns sa reprezinte o combinatie intre: pozitia centrala in cadrul unei 

piete majore de desfacere, forta de munca specializata, dar insuficienta, la costuri relativ reduse si 

solutii logistice eficiente. Bazate pe aceleasi principii de cost, timp si reducerea riscurilor, comertul 

si logistica sunt intotdeauna in cautarea ”drumului minimei rezistente”. 
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Romania a facut progrese semnificative in cresterea exportului in ultimii ani. Investitiile straine 

directe au contribuit din plin la aceste rezultate, iar 50% din export se realizeaza de un numar de 100 

de firme in special cu capital strain sau societati mixte care au beneficiat de eficienta manageriala. 

Totusi, factorul decisiv in exportul romanesc continua sa ramana IMM–urile deoarece firmele 

integratoare mari exportatoare din Romania, depind de sub-furnizori romani, in special IMM-uri 

in realizarea exporturilor lor (export indirect). 

8.  Problemele de politici publice asociate promovării exporturilor românești și internaționalizării 

firmelor românești aflate pe agenda decidentului. 

Agenda publică a decidentului asociată promovării exporturilor românești și internaționalizării 

firmelor românești identifică următoarele probleme de politici publice conform Planului Strategic 

Instituțional 2018-2021 pentru Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

(elaborat în iulie 2018, pe baza serviciilor de asistență tehnică acordate de World Bank pentru 

consolidarea capacității de planificare și bugetare și sprijinirea introducerii bugetării pe criterii de 

performanță, printr-un proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020): 

- Lipsa unui ecosistem antreprenorial și de afaceri competitiv, susținut de un cadru administrativ și 

de reglementare îmbunătățit; 

- Dezvoltarea insuficientă a aglomerărilor economice competitive (clusterelor) la nivel regional/local; 

- Ponderea încă redusă a exporturilor cu valoare adăugată și intensitate tehnologică ridicată; 

- IMM-urile românești nu reușesc să valorifice suficient potențialul de dezvoltare oferit de mediul 

digital; 

- Este necesară o schimbare în abordarea promovării, de la actualul marketing rigid la atitudinea mai 

holistică de dezvoltare, actualizare și publicitate permanentă și flexibilă pentru ofertele românești la 

export; 

- Întreprinderile din România sunt mai mici decât cele similare din UE; 

- Prea puține întreprinderi de dimensiune mijlocie activează în producție; 

- Majoritatea IMM-urilor nu dețin cunoștințele și mijloacele de a accesa piețele externe în mod 

individual; 

- Reziliența companiilor românești este scăzută datorită insuficientei lor maturizări; 

- Prezența online a firmelor românești nu generează suficientă expunere internațională; 
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- Internaționalizarea companiilor românești rămâne scăzută, pe fondul lipsei informațiilor și a know-

howului, dar și a accesului limitat la piețele străine; 

- Integrarea insuficientă în lanțurile de valoare regionale; 

- Mărcile comerciale românești sunt insuficient promovate; 

- Resursele foarte limitate dedicate promovării exporturilor la nivel instituțional /național; 

- Coordonarea insuficientă și duplicarea eforturilor părților interesate; 

- Absența instrumentelor de sprijin de bază; 

- Lipsa corelației dintre eforturile și inițiativele naționale, regionale și locale de promovare a 

exporturilor 

Programul de guvernare stabilește ca prioritate atingerea unui grad mai mare de flexibilitate a 

sistemului de sprijinire a exporturilor, prin următoarele acțiuni necesare:  

- Definirea unor instrumente eficiente și cu impact ridicat; 

- Definirea clară a obiectivelor și a indicatorilor pentru programe; 

 - Stabilirea unor norme și reguli mai clare și simplificarea accesului la instrumentele disponibile; 

 - Asigurarea complementarității cu finanțarea UE; 

 - Eliminarea duplicării responsabilităților; 

 - Asigurarea unei abordări coerente și comune pentru susținerea ofertei de export din România 

Agenda publică urmărește:  

- Creșterea ponderii companiilor exportatoare în rândul IMM de la 4,6% în 2018 la 5% în 2021.  

- Creșterea numărului de IMM-uri participante la târguri și expoziții internaționale de la 400 în 2018 

la 600 în 2021 

- Elaborarea şi implementarea unor programe şi campanii dedicate promovării mărcilor româneşti 
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Capitolul 4. Analiza SWOT 
Puncte tari 

-Abordarea bazată pe programe bugetare în domeniul mediului de afaceri, IMM, antreprenoriat 

-Existența sectoarelor cu potențial competitiv (de ex. sectorul echipamentelor electrice și electronice, 

sectorul auto, sectorul TIC, industria de confecții, industria alimentară, a mobilei etc.) și de specializare 

inteligentă (de ex. bioeconomia, tehnologiile informaționale și de comunicații, energia și mediul, eco-

tehnologiile); 

-Existența asociațiilor patronale și profesionale mature și stabile în industriile/sectoarele cu potențial 

competitiv și de specializare inteligentă, dispuse să preia gestiunea/managementul programelor de 

promovare a exporturilor 

-Existența competențelor pentru utilizarea instrumentelor de new-media și a canalelor inovative de 

comunicare și promovare 

-Creșterea graduală a vizibilității pe piețele internaționale reflectată de creșterea cotei de piață mondială 

pentru exportul produselor din sectoarele industriale și agricole 

Puncte slabe 

-Deschiderea comercială are loc la performanțe joase (produse cu valoare adăugată scăzută, cu 

intensitate tehnologică redusă)  

-Dezvoltarea insuficientă a aglomerărilor economice competitive la nivel regional / local; 

-Persistența unor structuri de organizare a afacerilor și strategiilor competiționale dezvoltate în peste 40 

de ani de economie comunistă, structuri care au întârziat procesele de transformare 

-Lipsa forței de muncă 

-Prea puține întreprinderi mijlocii mature activează în producție 

-Resurse financiare limitate alocate pentru promovarea exporturilor românești  
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-Lipsa predictibilității finanțării programelor bugetare de promovare a exporturilor în absența abordării 

multianuale 

Oportunități 

-Dezvoltarea sectoarelor cu potențial competitiv unde producătorii români dețin o pondere semnificativă 

în exporturi 

-Implementarea programelor și strategiilor europene în calitate de stat membru 

-Deschiderea de noi piețe externe 

-Utilizarea noilor tehnologii și mediului virtual pentru promovare, branding și comerț online 

Amenințări 

-Lipsa forței de muncă (migrațiune externă, îmbătrânirea populației) pregătite în domenii cerute de 

piața muncii 

- Impredictibilitatea, schimbarea frecventă a politicilor publice și legislației, lipsa de predictibilitate a 

finanțării promovării exporturilor 
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Capitolul 5. Analiza PEST – analiza factorilor externi Politici, 
Economici, Sociali, Tehnologici 

Factorii politici 

- Impredictibilitatea, schimbarea frecventă a politicilor publice și legislației 

- Implementarea programelor și strategiilor europene în calitate de stat membru 

- Viitoarea președinție a Consiliului UE din 2019 

Măsuri de reducere a riscurilor și valorificare a oportunităților 

- Bugetarea multianuală pe programe și continuitatea programelor de investiții 

- Preluarea obiectivelor, instrumentelor și măsurilor prevăzute în programele și strategiile europene de 

promovare a exporturilor ca ancore pentru politicile publice din România 

- Promovarea brandului de țară și a brandurilor sectoriale industriale cu ocazia evenimentelor prilejuite 

de asigurarea viitoarei președinții europene și aducerea priorităților României pe agenda europeană 

Factorii economici 

- Noi piețe externe care pot fi deschise 

- Existența unor potențiale de dezvoltare și competitivitate nevalorificate 

Măsuri de reducere a riscurilor și valorificare a oportunităților 

- Promovarea firmelor și produselor românești la export prin instrumente moderne și diversificate 

- Consolidarea reputației și notorietății brandului de țară și brandurilor sectoriale industriale cu potențial 

de dezvoltare competitivă 

- Elaborarea şi implementarea de politici publice orientate către dezvoltarea sectoarelor cu potenţial 

competitiv ridicat (industria alimentară, industria mobilei, IT, industria auto) 
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Factorii sociali 

- Lipsa forței de muncă pregătite în domenii cerute de piața muncii  

Măsuri de reducere a riscurilor și valorificare a oportunităților 

- Facilitarea implicării angajatorilor în formarea inițială și continuă 

- Orientarea către business a unităților de învățământ profesional și tehnic dual 

Factori tehnologici 

- Utilizarea noilor tehnologii și a mediului virtual în producție/servicii și promovarea produselor și 

serviciilor la export 

Măsuri de reducere a riscurilor și valorificare a oportunităților 

- Sprijinirea introducerii, utilizării și dezvoltării noilor tehnologii în domeniile prioritare de producție și 

servicii 

- Sprijinirea utilizării instrumentelor moderne de promovare și comercializare specifice mediului virtual 

și social media în promovarea și comercializarea exporturilor românești (magazine online, promovare 

online și social media)  
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Capitolul 6. Identificarea problemei si delimitarea acesteia, respectiv 
identificarea diferitelor reprezentari legate de problemele politicii 
publice actuale, adica idei, paradigme, proceduri operationale sau orice 
alt mod prin care oamenii interpreteaza si reprezinta pentru ei sau 
pentru altii o problema 

Arborele problemelor 

Analiza cauză-efect a problemelor 

Cauze:  

1. Resursele foarte limitate dedicate promovării exporturilor la nivel instituțional /național. 

1.1. Lipsa complementarității finanțărilor naționale cu finanțările UE.  

1.2. Lipsa corelației dintre eforturile și inițiativele naționale, regionale și locale de promovare a 

exporturilor.  

1.3. Duplicarea eforturilor părților interesate din lipsă de coordonare care duce la risipa unor resurse 

limitate.  

1.4. Lipsa predictibilității finanțărilor naționale dedicate promovării exporturilor în absența adoptării 

practicii unor programe bugetare multianuale adresate asociațiilor sectoriale  

2. Mărcile comerciale românești sunt insuficient promovate și cunoscute. 

 2.1. Prezența online a firmelor românești nu generează suficientă expunere internațională. 

2.2. Marketingul internațional rigid și incomplet. 

2.3. Paleta nediversificată de instrumente și tehnici de promovare. 

2.4. Brandul de țară și brandurile sectoriale industriale nu sunt consolidate ca imagine și reputație în 

conștiința și percepția clienților și consumatorilor/prospecțiilor din piețele externe țintă  

3. Majoritatea IMM-urilor nu dețin cunoștințele și mijloacele de a accesa piețele externe în mod 

individual 
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3.1. Lipsa informațiilor, oportunităților și know-how-ului pentru internaționalizare 

3.2. Starea embrionară a dezvoltării clusterelor (aglomerărilor) industriale competitive la nivel local și 

regional 

3.3. Lipsa unui ecosistem antreprenorial și de afaceri competitiv, susținut de un cadru administrativ și 

de reglementare îmbunătățit 

4. Prea puține întreprinderi autohtone mature de dimensiune mijlocie care activează în producție. 

Problema focală (centrală): 

Ponderea redusă a exporturilor românești cu valoare adăugată și intensitate tehnologică ridicată. 

Efecte ce decurg unul din altul generate de problema focală (centrală):  

- Producătorii români nu dețin o pondere ridicată în producerea grupelor de produse care domină 

exporturile și înregistrează un sold sectorial pozitiv exporturi-importuri. 

- Importurile nu sunt acoperite integral de veniturile din exporturi 

- Deficitul comercial crescut, dificil de finanțat 

Analiza obiective-rezultate a soluțiilor 

Soluții: 

Creșterea ponderii exporturilor românești cu valoare adăugată și intensitate tehnologică ridicată. 

Obiective și activități: 

1. Resurse optime sunt dedicate promovării exporturilor la nivel instituțional /național: 

- Creșterea resurselor financiare dedicate promovării exporturilor românești la nivel 

național/instituțional. 

- Asigurarea complementarității finanțărilor naționale cu finanțările UE dedicate promovării 

exporturilor și branding-ului de produs, sectorial și de țară.  
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- Corelarea la nivel administrativ și patronal/sectorial a eforturilor și inițiativelor naționale, regionale și 

locale de promovare a exporturilor.  

- Coordonarea eforturilor părților interesate pentru evitarea risipei unor resurse limitate și a duplicării 

acțiunilor ce urmăresc același scop.  

2. Mărcile comerciale românești sunt promovate, cunoscute și apreciate în piețele externe țintă prin: 

- Elaborarea şi implementarea unor programe şi campanii dedicate promovării mărcilor româneşti, cu 

accent pe prezența și comerțul online. 

- O schimbare în abordarea promovării, de la actualul marketing rigid și incomplet la atitudinea mai 

holistică de dezvoltare, actualizare și publicitate permanentă și flexibilă pentru ofertele românești la 

export. 

- Utilizarea unor instrumente moderne și diversificate de promovare a exporturilor românești prin 

promovarea brandului de țară și a brandurilor sectoriale din industriile cu potențial de creștere la export 

și unde produsele și serviciile românești dețin o pondere semnificativă. 

- Selectarea prioritară a participării la târgurile, expozițiile și misiunile internaționale a brandurilor de 

produs din industriile unde producătorii români dețin o pondere semnificativă în volumul exporturilor.  

- Diferențierea pozitivă pe piețele externe țintă prin awareness-ul și notorietatea brandului de țară și 

brandurilor industriale sectoriale 

- Un standard calitativ de promovare sub un brand comun și un manual de identitate verbală și vizuală 

a pavilioanelor de țară. 

3. Majoritatea IMM-urilor dețin cunoștințele și mijloacele de a accesa piețele externe în mod individual: 

- Furnizarea de informații, know-how, oportunități de afaceri și instrumente pentru internaționalizare și 

accesarea piețelor externe. 

- Stimularea creării de ecosisteme de suport antreprenorial și de afaceri și clustere industriale 

competitive bazate pe modele de succes și bune practici internaționale 
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4. Întreprinderile autohtone mature de dimensiune mijlocie care activează în producție, exportă și au o 

activitate internațională dețin o pondere semnificativă în industriile cu potențial de dezvoltare: 

- Programe de finanțare naționale și europene pentru scalarea întreprinderilor autohtone de producție.  

- Finanțare predictibilă prin programe bugetare multianuale a asociațiilor sectoriale mature din 

industriile cu potențial de export unde ponderea întreprinderilor locale românești este una semnificativă  

5. Un sistem administrativ eficient de selecție, raportare, monitorizare și evaluare a rezultatelor și 

impactului: 

- Trecerea de la statisticile cantitative și valorice ale evoluției vânzărilor la export ale companiilor 

participante la evenimentele de promovare internaționale la indicatori calitativi de imagine, reputație, 

notorietate și branding sectorial (de industrie) și de țară.  

- Schimbarea și flexibilizarea criteriilor de selecție a beneficiarilor programului de promovare a 

exporturilor românești şi a tipurilor de cheltuieli de promovare eligibile. 

- Monitorizarea și evaluarea într-un mod mai relevant, simplu și clar a rezultatelor și impactului acestor 

programe de promovare a exporturilor. 

Impact și rezultate: 

• Producătorii români dețin o pondere ridicată în producerea grupelor de produse care domină 

exporturile și înregistrează un sold sectorial pozitiv exporturi-importuri;  

• Importurile sunt acoperite integral de veniturile din exporturi; 

• Balanță comercială echilibrată sau excedentară, generatoare de valută; 
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Capitolul 7. Interpretarea chestionarelor 

 

Studiul a fost realizat de Origami Consulting la cererea APAR- Asociatia pentru Promovarea 
Alimentului Romanesc. 

 

Ipoteze de lucru: Organizatiile intervievate exporta produse romanesti si sunt potentiali beneficiari ai 
programelor de export si internationalizare, direct interesate de elaborarea unei politici publici 
alternative in domeniul exporturilor romanesti. 

 

Esantion: N= 72 

 

Metoda de cercetare: studiu cantitativ, sondaj de opinie. Sondajul a fost diseminat pe suport de hartie 
participantilor care au fost prezenti la Conferinta de deschidere a proiectului si la Consultarea publica, 
respondentii fiind reprezentanti ONG, parteneri sociali, companii implicate in activitati de export si 
membri ale Consiliului de Export. 

Profiul respondentilor 

Cei mai multi respondenti sunt organizatii implicate in:  

o   Industria auto 8% 

o   Industria IT 8% 

o   Industria agro-alimentară 71% 

o   Industria de mobilă 4% 

o   Constructii de masini 8% 

o   Industria textilă 4% 

o   Industria electrotehnica /energetica 4% 
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Majoritatea respondentilor sunt Confederatii/ Federatii/Asociatii reprezentative pentru sectorul 
mentionat anterior: 

 

• Confederație/Federație /Asociație reprezentativă pentru sectorul menționat anterior: 71%  

• Companie națională care activează în cadrul sectorului menționat anterior: 29%   
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Majoritatea respondentilor au în momentul de fata in cadrul organizatiei produse/servicii pe care le 
exporta/ membrii care exporta produse/servicii 

 

Da: 71% 

Nu: 29% 

 

 

 

 

Majoritatea respondentilor considera ca cele mai multe probleme cu care se confrunta organizatia din 
care fac parte, în momentul exportului produselor / serviciilor ei sunt: 

o   Birocrație 28% 

o   Lipsa reglementărilor 13% 

o    Lipsa promovării 35% 

o   Inexistența unor programe de sprijin a 
exportatorilor 24% 

 

 

 

71%

29%

În momentul de față aveți în cadrul 
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exportați/ membri care exportă 
produse/servicii?
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o   Nu
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Modalitatea de promovare 

Majoritatea respondentilor folosesc ca modalitate de promovare principala participarea la targuri si 
expozitii internationale (36%), cea de a doua metoda folosita fiind internetul (24%), iar ultima metoda 
folosita fiind spoturile radio (2%) 

 

 

 

98% dintre respondenti considera necesară existenta unei politici publice pentru promovarea 
produselor / serviciilor romanesti la export. 
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96% dintre respondenti considera necesară existenta unei politici publice pentru promovarea 
produselor / serviciilor românești la export pentru toate industriile.  

 

 

 

90% dintre respondenti consideră necesară existența unei politici publice pentru promovarea 
produselor / serviciilor românești la export delimitată pentru fiecare industrie in parte.  
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Programe de promovare existente 

 

55% dintre respondenti sunt familiarizati cu programele de promovare la export derulate de Guvernul 
Romaniei si Uniunea Europeană, în timp ce 45% dintre respondenti nu cunosc aceste programe. 

 

 

 

53% dintre respondenti sunt putin multumiți de programele de promovare existente, in timp ce 7% 
sunt nemultumiti, iar 13% indiferenți. 
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Majoritatea respondentilor considera că principalele probleme cu care se confruntă în momentul de 
față în ceea ce privește promovarea produselor / serviciilor la export sunt: 

 

• Lipsa finantarii: 32%  
• Inexistenta unor programe de promovare coerente: 34% 
• Birocratia: 34% 
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promovarea produselor/serviciilor dvs. la export?



  
 
 

 
 

Page 50 of 51 
 

ANALIZA POLITICILOR PUBLICE ACTUALE IN DOMENIUL PROMOVARII 
PRODUSELOR ROMANESTI LA EXPORT SI DELIMITAREA PROBLEMELOR EXISTENTE 
 

 

Majoritatea respondentilor considera necesară promovarea brandului national pentru produsele / 
serviciile romanesti 100% 

 

 

In ceea ce priveste crearea si promovarea unor brand-uri sectoriale pentru produsele / serviciile 
romanesti, toti respondenti au fost de acord că este necesară o astfel de măsura. 

 

 

95% dintre respondenti considera necesară existenta unei scheme de calitate (produs romanesc), care 
să fie promovată la nivel international cu sprijinul Guvernului României 
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95% dintre respondenti considera necesară existenta unei scheme de calitate (produs romanesc), care să fie 
promovată la nivel international cu sprijinul Guvernului României 

 

Nota: Raspunsurile la ultimele doua intrebari de tip deschis, au fost studiate si s-au folosit la 

elaborarea Capitolului 3. Identificarea efectelor mediului extern asupra fenomenelor observate la 

grupul vizat. 

 

 

 

 

..…. 

Aceasta analiza nu va fi disponibila in format print, ci doar online, deorece proiectul isi propune 

utilizarea eficienta si efectiva a mijloacelor electronice, precum si protectia mediului, urmand a fi 

publicata atat pe website-ul solicitantului cat si pe platforma online realizata in cadrul proiectului 

in acest fel contribuind la principiile orizontale ale Uniunii Europene.  

95%

5%

o   Da o   Nu

Considerați necesară existenta unei scheme de 
calitate (produs românesc), care să fie 

promovată la nivel internațional cu sprijinul 
Guvernului României?
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