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Motivația și Chemarea la acțiune a inițiatorului consultării publice 

Politici publice alternative pentru promovarea exporturilor românești 
 

Awareness-ul brandului de țară și a brandurilor sectoriale ale industriilor unde producătorii 
români dețin o  pondere ridicată în dinamica exporturilor sunt deficitare, insuficient 
conștientizate de clienții externi și insuficient consolidate în percepția publicului 
internațional pentru a contribui la o diferențiere pozitivă pe piețele externe țintă din 
perspectiva creării unei percepții favorabile pentru achiziționarea produselor și serviciilor 
românești.  

 

Programul pentru Promovarea Exporturilor- PPE a fost creat înaintea momentului aderării 
României la Uniunea Europeană și, de aceea, nu este actualizat la bunele practici europene 
în domeniul promovării și nu corespunde întru totul cerințelor și tendințelor privind gama de 
instrumente moderne de informare/promovare a brandurilor sectoriale și a brandului de 
țară ce pot fi utilizate pe piețele externe. 

Programul pentru Internaționalizarea Operatorilor Economici – PINT are o abordare 
moderna însă nu este suficient pentru atingerea performatei în lipsa unui instrument 
complementar în amonte.  

 

O politică publică alternativă de promovare a exporturilor ar contribui prin noi instrumente 
moderne și diversificate de promovare la creșterea notorietății brandului nostru național și a 
brandurilor sectoriale aferente fiecărei industrii în care avem potențial de creștere și unde 
produsele și serviciile românești dețin o pondere semnificativă din exporturi.  
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Un standard calitativ de promovare sub un brand comun și un manual de identitate vizuală a 
pavilioanelor de țară ar duce la o creștere a imaginii generale și a reputației noastre pe 
piețele internaționale, cu efecte de potențare prin transfer a brandurilor de producător. 

 
Planul Strategic Instituțional 2018-2021 al Ministerului 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 constată ponderea încă redusă a 
exporturilor românești cu valoare adăugată și intensitate tehnologică ridicată.  

 
”Este necesară 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. Majoritatea IMM-urilor nu dețin cunoștințele și 
mijloacele de a accesa piețele externe în mod individual, iar prezența online a firmelor 
românești nu generează suficientă expunere internațională. Mărcile comerciale românești 
sunt insuficient promovate datorită resurselor foarte limitate dedicate promovării 
exporturilor la nivel instituțional /național și lipsei corelației dintre eforturile și inițiativele 
naționale, regionale și locale de promovare a exporturilor. De aceea, agenda publică a 
decidentului urmărește elaborarea și implementarea unor programe și campanii dedicate 
promovării mărcilor românești”. 

 
Prin depozițiile dvs. scrise și verbale vă invităm să răspundeți sintetic la următoarele cinci 
întrebări: 

1) Cum putem crește eficiența programelor de promovare a exporturilor românești?  

2) Ce argumente convingătoare putem aduce decidenților în favoarea unei schimbări de 
paradigmă în obiectivele și indicatorii politicii publice? Cum putem face 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?  

3) Cum ar influența această schimbare de paradigmă propusă prin politica publică alternativă 
ce va fi elaborată criteriile de selecție a beneficiarilor programului de promovare a 
exporturilor românești și tipurile de cheltuieli de promovare eligibile?   

4) Cum putem măsura, monitoriza și evalua într-un mod mai relevant rezultatele și impactul 
acestor programe de promovare a exporturilor și internaționalizare a operatorilor 
economici? 

 
Deveniți agenți ai schimbării și contribuiți la promovarea calitativă a exporturilor românești 
prin creșterea notorietății brandului nostru de țară și a celor sectoriale din industriile 
relevante unde producătorii români dețin o pondere semnificativă în volumul exporturilor! 


