
 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020! 

 

 

 
 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente 

Componenta 1: CP2/2017-Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative 

Titlul proiectului:  Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovarii exporturilor romanesti 

Cod proiect SIPOCA/MYSMIS: 297 / 112982 

Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC - APAR 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. POCA1812281 / 28.12.2018 
 
 
 

RAPORTUL SINTEZĂ AL AUDIERII PUBLICE 
 "POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE PENTRU PROMOVAREA EXPORTURILOR ROMÂNEȘTI" 

 
 
 
 

Cod activitate proiect: A.2.3. Formularea politicii publice 
Ediţia: 1 
Revizia: 0 

 
 
 

Elaborat 
 

Aprobat 

1. Mitruțiu Mircea  
Expert Elaborare Politici 

Decebal Stefanita Padure – 
Coordonator elaborare 

politici 
2. Alexandru Anghel –  

Expert financiar redactare politici 
 

 

3. Daniela Gioga – Expert juridic 
redactare politici 
 

Data: 27.12.2018 Data: 28.12.2018 
 

 
 



ASOCIATIA PENTRU 
PROMOVAREA ALIMENTULUI 
ROMANESC - APAR 

RAPORTUL SINTEZĂ AL 
AUDIERII PUBLICE 

 

Cod: RCP A2.3 
Editie: 1,  Revizie: 0 

 

Page 2 of 12 
 

 
 

Cadrul general al audierii publice  
 
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 
brandurilor sectoriale aferente fiecărei industrii în care avem potențial de creștere și unde 
produsele și serviciile românești dețin o pondere semnificativă din exporturi.  
 
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.  
 
În acest context, Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR) a organizat, la Predeal, 
la Hotel Rozmarin în data de 04.12.2018, o consultare publică structurată sub forma riguroasă și 
eficientă a unei audieri publice, cu tema "Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul 
promovării exporturilor românești".  
 
Consultarea largă și transparentă a actorilor interesați de elaborarea unei politici publice alternative 
în domeniul promovării exporturilor românești în etapa de definire a problemei și de inventariere și 
evaluare a soluțiilor alternative de rezolvare a acesteia face parte din abordarea modernă a 
reformării politicilor publice, care are un caracter rațional, transparent și participativ, fiind gândită 
de jos în sus, pornită de la firul ierbii, de la nevoile și percepțiile beneficiarilor, de la rezultatele și 
efectele politicii publice asupra dezvoltării mediului de afaceri.  
 
Analiza factorilor (actorilor) interesați de elaborarea unei politici publice alternative în domeniul 
promovării exporturilor românești realizată în cadrul etapei de analiză a politicilor publice actuale în 
domeniul promovării produselor românești la export și de delimitare a problemelor existente a 
permis identificarea grupului țintă interesat și afectat, compus preponderent din reprezentanții 
organizațiilor membre ale Consiliului de Export al României și din cei ai clusterelor (aglomerărilor) 
competitive de firme active în industriile cu potențial ridicat de export și unde firmele românești 
dețin o pondere ridicată în volumul exporturilor realizate.  
 
Audierea publică este o procedură transparentă şi riguroasă, de colectare de opinii fundamentate, 
prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia în 
definirea şi adoptarea politicilor publice de interes local, naţional şi internațional.  
 
Astfel, în cadrul audierii publice "Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovării 
exporturilor românești", APAR a invitat pe toți cei interesați să își exprime argumentat punctul de 
vedere, prin răspunsul în scris la următoarele 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?  
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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 de internaționalizare a operatorilor economici? 
 
 
În scopul realizării unei cât mai largi consultări publice, APAR a transmis în timp util peste 100 de 
invitații directe, prin e-mail, în mediile interesate de promovarea exporturilor românești, către 
organizațiile din grupul țintă interesat identificat prin analiza realizată. Au răspuns pozitiv 50 de 
participanți din partea a 27 organizații patronale și parteneri sociali din următoarele domenii de 
activitate: agricultură, silvicultură și pescuit; zootehnie; horticultură; industria alimentară; industria 
de morărit și panificație; industria construcțiilor de mașini; industria siderurgică; construcții; 
industria electrotehnică; târguri și expoziții; industria de apărare;  informații și comunicații; industria 
mobilei.  
 
Tematica promovării exporturilor românești pe piețele țintă și acțiunea de mobilizare coordonată de 
APAR, în scopul implicării reale a părților interesate în audierea publică, au generat colectarea 
conform procedurii de audiere publică a unui număr de 32 de opinii scrise conținând răspunsuri la 
întrebările motivației audierii publice. 
 
Pentru susţinerea verbală a depoziţiilor în timpul audierii publice s-au înscris 23 vorbitori. Numărul 
efectiv al vorbitorilor care şi-au susţinut și potențat public depoziţia scrisă s-a ridicat la 23 de 
persoane, ceea ce reprezintă ~72% din numărul total al celor care au prezentat o depoziţie scrisă, 
procedura audierii publice impunând cerinţa depunerii în prealabil a unei depoziţii scrise pentru 
susţinerea verbală în timpul evenimentului propriu-zis. Vorbitorii au avut la dispoziţie un timp alocat 
egal fiecăruia, limitat la 3 minute, judicios contorizate, pentru susţinerea publică a depoziţiei, fapt 
ce a creat şanse egale pentru toţi cei înscrişi.  
 
În baza motivației și chemării la acțiune a audierii publice, conform procedurii, redăm în cele ce 
urmează sinteza opiniilor scrise și verbale colectate de către Comisia de Inițiere a audierii publice și 
sintetizate, structurat în jurul întrebărilor audierii publice, de către Comisia de Experți a acesteia. 
 
 
Sinteza opiniilor verbale colectate  
 
- Prezentările și degustările de produse sunt metoda indicată de promovare a mierii ca brand 
românesc pe piața internațională, în special pentru consumatorii de miere de pe piața asiatică. 
Pentru monitorizarea rezultatelor, preferăm combinarea indicatorilor cantitativi valorici cu cei 
calitativi.  
 
- Alimente. Pentru corelarea cererii cu oferta, propunem centralizarea la nivelul asociațiilor 
sectoriale a cererilor de produse la export venite pe diverse canale (ambasade, târguri, B2B, lanțuri 
internaționale de retail), urmând ca aceste comenzi să fie împărțite între producătorii membri ai 
unei asociații, în urma unui audit intern de calitate și apoi exportate sub același brand sectorial. 
Pentru a exista în mintea consumatorului internațional, fiecare industrie ar trebui să promoveze cu 



ASOCIATIA PENTRU 
PROMOVAREA ALIMENTULUI 
ROMANESC - APAR 

RAPORTUL SINTEZĂ AL 
AUDIERII PUBLICE 

 

Cod: RCP A2.3 
Editie: 1,  Revizie: 0 

 

Page 4 of 12 
 

succes pe o piață-țintă un portofoliu de minimum 15 branduri de produs diferite. Pentru contractele 
de export încheiate se vor plăti comisioane asociațiilor, din care se vor putea finanța activitățile de 
promovare și branding pe magazinele online amazon.com, ebay, în comunitățile românești din 
diaspora, prin furnizarea la export de produse private label pentru marile rețele internaționale de 
retail sau pentru segmentul gourmet de lux.  
 
- În domeniul pisciculturii, ar trebui să promovăm produsele emblematice și cu notorietate prin 
evenimente live (cooking show cu muzică românească live), în special în rândul comunităților 
românești din diaspora. Din fonduri publice s-ar putea constitui o bursă de mărfuri online pentru 
piețele externe, segmentată pentru clienții B2B și B2C.  
 
- În domeniul exporturilor de produse din pește, este importantă referința la un standard de calitate 
comun, recunoscut pe plan internațional, care ar impune obținerea pentru minimum cinci produse 
din pește a indicației geografice protejate (IGP european). Momentan, avem două produse din pește 
cu indicație geografică: novacul afumat din Țara Bârsei și salata de icre de Tulcea, precum și 
potențialul de perspectivă al crapului ecologic românesc. 
 
- În vederea brandingului asociativ, trebuie identificat un element comun de specificitate sectorială 
și apoi pot fi găsite elemente comune intersectoriale pentru brandul de țară. De exemplu, pentru 
industria textilă e foarte important designul. Considerăm că sunt necesare cursuri de specializare în 
promovarea produselor la export.  
 
- Pornind de la strategia de export a României și de la o analiză comparativă a stimulentelor fiscale și 
ajutoarelor de stat practicate la nivel internațional, trebuie regândite stimulentele fiscale acordate 
în funcție de cifra de afaceri investită în campanii de promovare la export și în formarea continuă a 
personalului implicat în activități de export. De asemenea, trebuie asigurată o predictibilitate în 
bugetarea programelor de promovare a produselor românești la export. Trebuie măsurată și redusă 
sarcina birocratică pusă pe companiile exportatoare prin diverse avize și autorizații.  
 
- În jurul comunităților de români din diaspora se poate crea o publicitate organică pentru produsele 
agroalimentare finite românești cu valoare adăugată ce ar beneficia astfel de promovare din gură în 
gură atât în interiorul acestor comunități, cât și în afara lor. De aceea, propun acordarea de facilități 
fiscale pentru producătorii care exportă în zone sau regiuni unde e prezentă masiv diaspora 
românească, prin intermediul unor firme de distribuție și retail create de românii din acele 
comunități.  
 
- Încurajarea și susținerea asocierii în cooperative a producătorilor agricoli din zonele montane și 
stimularea etichetării produselor lor printr-o cofinanțare publică mărită a proiectelor europene 
destinate acestor cooperative ar ajuta la fiscalizarea și trasabilitatea produselor lor. Produsele 
micilor fermieri ar putea fi branduite la nivelul asociațiilor care îi reprezintă în promovarea la export.  
 
- Oamenii de afaceri și experții străini prezenți în România ar putea deveni exportatori de produse 
românești în țările lor de baștină, având în vedere faptul că există doar două firme cu capital 
românesc în Top 100 Exportatori din România, lucru datorat faptului că ÎMM-urile nu au oameni 
pregătiți pentru promovarea exporturilor.  
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- Este necesar un program multianual de promovare a exporturilor cu o durată de minimum doi ani 
care să asigure o stabilitate legislativă și evitarea riscului de schimbare a regulilor de achiziții publice 
și condițiilor de acces chiar în timpul derulării programului.  
 
- Propunem organizarea de expoziții itinerante, de tip show-road, ale unei anumite industrii într-o 
anumită regiune, de exemplu Orientul Mijlociu, cu închirierea unui depozit unic într-o locație 
centrală a acestei regiuni pentru mostrele participanților și apelarea la transportatori locali pentru 
fiecare expoziție în parte. Înscrierea din timp, cu un an înainte, derularea și monitorizarea 
programului de către asociațiile sectoriale ar permite organizarea de licitații de participare la târguri 
pe calupuri și pachete de evenimente derulate anual de fiecare asociație și reducerea bugetelor 
logistice în sistem early bird pentru închirierea standurilor, cazări, transportul persoanelor și 
mostrelor. Un manual de identitate vizuală unitar disponibil online pentru toate asociațiile 
sectoriale ar putea crea identitatea de brand de țară a pavilioanelor naționale.  
 
- În cazul exporturilor confidențiale de tehnică militară, care depind de interesele politice și 
geostrategice ale guvernelor și alianțelor militare, se impune organizarea de standuri naționale în 
regim public-privat, cu includerea decidenților în domeniul apărării care reprezintă statul român la 
vârf în CSAT, ANCECS și serviciile secrete, precum și includerea utilizatorilor de tehnică militară pe 
plan național din comandamentele NATO, ca furnizori de testimoniale.  
  
- Abordarea pe termen lung a promovării exporturilor ar presupune participarea institutelor de 
cercetare-dezvoltare alături de firmele inovatoare la târguri și expoziții, precum și acordarea de 
facilități fiscale firmelor ce creează și păstrează departamente proprii de cercetare-dezvoltare-
inovare în domeniul produselor pentru export cu valoare adăugată ridicată. Un tip de facilitate 
fiscală ar consta în scutirea temporară de impozitul pe veniturile din export realizate de firmele din 
verticalele strategice pentru România, cu minimum doi cercetători angajați.  
 
- Exportatorii români au nevoie de o finanțare competitivă din perspectiva dobânzilor bancare, la 
niveluri similare cu cele disponibile pentru competitorii externi. În Germania, o fermă de porci 
beneficiază de credite bancare cu dobândă de 0,5% pe an și pe termen de 30 de ani, în Olanda 
dobânda maximă este de 1,5%, în timp ce în România banul e mai scump și costul de cofinanțare e 
necompetitiv.  
 
- Sunt necesare cursuri de specializare în marketing și studierea piețelor exterioare pentru 
personalul ÎMM-urilor și pentru cel al asociațiilor sectoriale care le reprezintă, cu accent pe 
studierea instrumentelor de marketing folosite de firmele străine de la care importăm produse în 
România. O formare profesională similară ar trebui să fie disponibilă și specialiștilor din minister și 
din organele de control (Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, ANPC, ANSVA), pentru a avea un 
limbaj comun cu industria.  
 
- Un indicator calitativ comun trans-sectorial ar putea fi reprezentat de întoarcerea input-urilor 
investite în branding - de tipul Compound Annual Growth Rate from Branding - măsurat pentru 
suma investită în ultimii doi ani în promovarea exporturilor, o analiză economică a funcției de 
revenire la bază a sumei investite.  
 
 



ASOCIATIA PENTRU 
PROMOVAREA ALIMENTULUI 
ROMANESC - APAR 

RAPORTUL SINTEZĂ AL 
AUDIERII PUBLICE 

 

Cod: RCP A2.3 
Editie: 1,  Revizie: 0 

 

Page 6 of 12 
 

- Demersurile asociate brandului de țară ar putea include alegerea unei flori oficiale reprezentative 
pentru România, după modelul lalelei pentru Olanda. Aceasta ar putea fi bujorul românesc. De 
asemenea, am putea relua exportul de plante ornamentale românești prin investiția în sere.  
 
- Flexibilitatea ar trebui să fie cuvântul de ordine în privința publicului țintă pentru programele de 
promovare la export, indicatorii de monitorizare și evaluare a eficienței programelor de promovare 
și instrumentele de măsurare a acestora, precum și politica de brand. De exemplu, pentru exportul 
de vin ar fi important un brand de țară, pentru exportul de mobilă brandul de companie și pentru 
exportul de jocuri video brandul de produs.  
 
- Zona de expunere a produselor românești la târgurile internaționale trebuie să devină mai vie prin 
organizarea de evenimente live combinată cu promovarea țintită înainte și după eveniment. Este 
nevoie de instruire și ghidaj pentru exportatorii începători, de studii de piață cu informații despre 
piețele țintă și despre word-of-mouth asociativ.  
 
 
Sinteza opiniilor scrise colectate  
 
- Considerăm necesară stimularea fiscală a colaborării dintre producătorii de produse finite și 
distribuitorii români din comunitățile dens populate din diaspora. Acest program ar elimina firmele 
de intermediere și ar stimula producătorii și imaginea lor organică în diaspora.  
 
- Educarea producătorilor naționali pentru a se alinia standardelor pieței de export. Ar trebui 
măsurat nivelul de fidelizare și de încredere a clienților în brandul comun promovat.  
 
- Propunem finanțarea promovării brandurilor de producător, consultanței de specialitate pentru 
înregistrarea mărcilor și autorizarea produselor pe piețele țintă. Monitorizarea rezultatelor se poate 
face prin studii de piață și sondaj.  
 
- Trecerea de la o gândire șablonară la una adaptată la specificul pieței adresate.  
 
- Crearea unui standard de promovare sub un brand comun a produselor tradiționale inovative.  
 
- Reprezentarea simbolică a României de o specie floricolă și crearea unei mase de producători 
profesioniști care să poată obține venituri din exportul florilor și plantelor ornamentale pe piața 
comună europeană.   
 
- Acordarea de subvenții pentru firmele exportatoare ce protejează mediul înconjurător și adoptă 
normele de dezvoltare durabilă. Participarea la târguri cu mostre și materiale promoționale, 
publicitate internațională și crearea unui site web atractiv.  
 
- Investiția în cursuri de marketing și promovare a produselor destinate micilor producători. 
Adoptarea modelelor de promovare și instrumentelor utilizate de firmele din străinătate din același 
domeniu de activitate.  
 
- Promovarea transparentă a produselor standardizate de calitate.  
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- Organizarea de târguri cu degustare pentru consumatorii țintă.  
 
- Adoptarea unor criterii de evaluare bazate pe creativitate, inspirație și calitate dovedite, pliabile pe 
brandingul sectorial și de țară.  
 
- Măsurarea percepției consumatorului și gradului său de informare privind produsele românești.  
 
- Crearea unei comisii / unui grup de lucru în cadrul asociațiilor care să centralizeze ofertele și 
cererile pentru export și să faciliteze întâlnirea și colaborarea dintre importator și producător pe 
bază de comision.   
 
- Punerea accentului pe promovarea produselor competitive, de tip bio sau cu denumire protejată, 
pentru diaspora românească. Crearea unui brand umbrelă pentru producători bazat pe legenda lui 
Dracula pentru SUA și Canada. Investiția în resursa umană implicată în crearea primei impresii în 
afaceri. Punerea accentului pe semnarea precontractelor la târg și pe executarea eficientă a primei 
livrări în monitorizarea rezultatelor.  
 
- Scutirea pe impozitul pe profitul din exporturi a companiilor care au departament propriu de 
cercetare-dezvoltare cu minimum doi cercetători cu normă întreagă care dezvoltă produse cu 
valoare adăugată ridicată.  
 
- Susținerea la export a produselor cu cel mai bun brand și cea mai bună notorietate consolidată în 
timp și care sunt cele mai cunoscute în fiecare industrie, după modelul ceasurilor elvețiene, prin 
deductibilitatea cheltuielilor de marketing făcute de acestea. Aceste branduri cu notorietate vor 
deveni vârful de lance prin prezența la târgurile externe, iar producătorii noi din aceeași industrie 
vor putea beneficia din asocierea cu aceste branduri. Valorificarea bunelor practici de promovare a 
brandurilor de produs românești cu notorietate prin transformarea lor în mentori pentru acea 
industrie. Campanii de branding de țară pe social media pentru noile generații.  
 
- Trebuie stimulată asocierea grupurilor de producători pentru accesarea de fonduri publice pentru 
investiții în colectarea și procesarea producției de lapte. Sistemele asociative economice vor avea 
capacitatea financiară, logistică și de marketing pentru branduirea și promovarea produselor în 
funcție de specificul local și regional (de exemplu, produse montane).  
 
- Atașații comerciali din fostele piețe tradiționale și românii din străinătate pot deveni surse de 
informare și ambasadori ai produselor românești.  
 
- Prezența firmelor românești la expozițiile de profil trebuie asociată cu publicitatea în media 
asociată evenimentului.  
 
- Propun înființarea de lanțuri de magazine tradiționale în zonele cu mulți români.  
 
- Trebuie promovate la export produsele calitative care au obținut IGP european, cum sunt novacul 
afumat din Țara Bârsei, scrumbia afumată de Dunăre și crapul ecologic. Programe de comunicare 
mai eficientă pentru comportamentul de consum sănătos asociate produselor din pește pot fi 
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realizate online printr-un portal de promovare și vânzări, prin postul de televiziune TVR 
Internațional și prin acțiuni comune ale asociațiilor cu ambasadele și comunitățile de români din 
diaspora.  
 
- Consumatorul european asociază produsul cu proveniența sa și cu imaginea de țară. Este necesară 
promovarea unor persoane în poziția de atașați agricoli la ambasade și subvenționarea costurilor cu 
perfecționarea continuă a resursei umane "de la furcă la furculiță". Alocările bugetare destinate 
participării la târguri și expoziții trebuie să fie mai predictibile, pe baza unui buget multianual, iar 
cuantificarea rezultatelor la export trebuie să se facă după un timp mai rezonabil.  
 
- Participarea la târgurile internaționale de promovare trebuie combinată cu promovarea în mediul 
online și mass media, iar accentul să se pună pe calitatea ridicată a produselor agricole românești 
precum mierea.  
 
- Sunt necesare fonduri europene cu cofinanțare redusă pentru stimularea asocierii micilor 
producători, în vederea certificării produselor și promovării sub un singur brand.  
 
- Programele de monitorizare trebuie externalizate către un organism independent de stat din 
rândul societății civile sau instituțiilor de studiere a pieței și sondare a opiniei publice.  
 
- Propunem scoaterea programului de promovare a exporturilor din administrarea funcționarilor 
ministerului MMACA şi elaborarea unui program finanțat din fonduri europene și derulat de 
asociațiile mediului privat. Mediul privat știe cel mai bine să maximizeze rezultatele în funcție de 
resursele aflate la dispoziție. Cuantificarea rezultatelor calitative ar fi realizată prin sondaje 
profesioniste privind percepția globală asupra produselor românești și prin statisticile Institutului 
Naţional de Statistică (INS) și International Trade Centre (ITC) Geneva. Rolul statului va rămâne doar 
unul de control al îndeplinirii obiectivelor.  
 
- Crearea unui brand de țară comun se poate implementa printr-un singur concept de stand, adaptat 
apoi minimal specificului fiecărei industrii. Toate târgurile aferente unei industrii / unui sector și 
asociații patronale pot fi licitate la pachet, o singură dată pe an sau pentru fiecare târg pentru 
următorii patru ani. Prin păstrarea pe termen mediu și lung a imaginii generale a standurilor, se vor 
reduce costurile alocate construirii acestora. De asemenea, prin obținerea unor reduceri de tip early 
bird a cheltuielilor alocate, banii economisiți vor putea fi redirecționați către calitatea materialelor 
folosite și către campanii de marketing și imagine (newsletter, printuri, siteuri web, apariții în reviste 
de profil sau promovare prin mijloace oferite de organizatorul extern). Organizarea licitațiilor pentru 
participarea la târguri trebuie inițiată cu cel puțin patru luni înainte de data evenimentului, începând 
cu selectarea companiei de montaj și organizare de standuri - care va putea fi astfel mai atentă la 
detaliile de execuție și imagine - și cu confirmarea efectivă a rezervării spațiilor - timpuriu sau la 
termen, fără a mai fi obligați să plătim penalizări de întârziere de tip last minute. Educarea 
companiilor românești pentru relații internaționale se poate realiza prin programe de training și 
coaching derulate de asociațiile de profil care să acopere aspecte precum negocierea, storytelling, 
branding și relații comerciale. Măsurarea impactului se va putea face prin numărul vizitatorilor 
standului și prin statistici de vizualizare a canalelor media și social media. De asemenea, ar fi utilă 
realizarea unui site web comun al programului, cu bază de date asociată, unde participanții la 
expoziții pot răspunde electronic la chestionare, inclusiv prin mobil.  
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- Pe termen scurt, trebuie îmbunătățit cadrul legal, digitalizată administrarea programului și 
generalizată formarea profesională a celor implicați. Pe termen mediu și lung, trebuie dezvoltat și 
armonizat un standard național de export, comun pentru toate sectoarele industriale și trebuie 
adoptate bunele practici în tehnici moderne de promovare și branding din țările dezvoltate. 
Indicatorii de performanță monitorizați trebuie diversificați și modernizați pentru a include 
indicatori trans-sectoriali de măsurare a brandingului, precum și de penetrare a piețelor noi și 
tradiționale.  
 
- Simplificarea formularelor, formarea continuă a personalului, parteneriatul cu mass-media și 
adoptarea bunelor practici din țări concurente/partenere ar putea duce la reducerea birocrației, 
economisirea de timp, reducerea de riscuri la controalele ulterioare ale Curții de Conturi și 
profesionalizarea funcționarilor publici implicați. Măsurarea programului de promovare se poate 
realiza prin sondaje profesioniste ale unor institute neutre de studiere a pieței. Constituirea unor 
grupuri de lucru la nivel național și sectorial pentru agreerea de obiective și metode și crearea unei 
platforme IT de comunicare pot crește eficiența și coordonarea programului de promovare a 
exporturilor de tehnică militară. Promovarea produselor și producătorilor trebuie corelate cu 
acordurile strategice ale României, prioritare fiind capabilitățile pe care UE și NATO le susțin. 
Trebuie acordată mai multă atenție operațiunilor compensatorii de offset asociate contractelor de 
achiziții guvernamentale ce pot aduce îmbunătățiri tehnologice de vârf produselor românești 
destinate exportului. Participarea în tandem a mediului guvernamental și industrial la activitățile de 
promovare ar sublinia parteneriatul intern.  
 
- Trebuie impuse condiții rigide de respectare a calității atunci când vorbim de construcția 
pavilioanelor naționale și pentru aceasta trebuie ținut cont nu doar de cel mai mic preț posibil, ci și 
de calitate și trebuie oferit timp suficient organizatorului pentru pregătirea standurilor - prin 
organizarea licitațiilor cu cel puțin patru luni înainte de începerea evenimentului.  
 
- Pentru pregătirea fiecărei manifestări, trebuie furnizate din timp pentru exportatori informații 
despre piața-țintă (precum categoriile de produse cu cerere ridicată, trendurile pieței) și trebuie 
stabilite contacte cu firmele din acea piață. Prezența românească trebuie promovată și anterior 
evenimentului atât în presă, cât și prin organizarea de diverse concursuri.  
 
- Propunem dezvoltarea de centre de sprijin (matchmaking) și finanțarea formării de specialiști în 
comerț exterior, realizarea de broșuri și prospecte, prospectarea și studierea pieței. Solicităm 
realizarea de portaluri web pentru un sistem integrat de informații comerciale și de export, 
finanțarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și campaniilor de presă.  
 
- Profilarea exportatorilor pe categorii (potențial, aspirant, nou și experimentat) ar permite o mai 
bună selecție a beneficiarilor programului de promovare. Potențialii importatori străini ar trebui 
invitați la manifestările promoționale organizate cu ocazia târgurilor. Proiectele de ramură inițiate 
de minimum cinci antreprenori strategici ar trebui promovate prioritar. Monitorizarea trebuie 
externalizată către o firmă de consultanță sau un operator de sondaje independent care pot evalua 
impactul programului în mod obiectiv și pot primi acces la baza de date cu beneficiarii. Accentul 
trebuie pus pe mai multă stabilitate și predictibilitate legislativă și pe prioritizarea politicii și 
strategiei economice a decidenților. Autoritățile de control și monitorizare (Curtea de Conturi, 
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Consiliul Concurenței) trebuie instruite privind rolul indicatorilor calitativi de imagine. Licitațiile la 
pachet pentru stabilirea societății organizatoare pot reduce substanțial comisionul, costurile de 
cazare și transport pentru delegați și costurile cu transportul mostrelor. Pavilioanele naționale 
trebuie personalizate în funcție de specificitatea industriei / produselor promovate.  
 
- Ținând cont că există deja o serie de branduri sectoriale înregistrate la OSIM de către Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat (MMACA) - în domeniile IT, textile, vin, mobilă - 
propunem transferarea sau înscrierea unor noi branduri sectoriale ca aparținând 
asociațiilor/patronatelor sectoriale.  
 
- Creșterea eficienței programului de promovare a exporturilor românești se poate realiza prin: 
reducerea birocrației, modalități de aplicare online, pregătirea din timp a firmelor pentru înscrierea 
la manifestările expoziționale, o procedură mai simplă și schimbări mai rare ale echipelor de 
management din minister. Alocarea de bugete multianuale repartizate pe structurile asociative 
sectoriale ar permite o mai bună planificare a evenimentelor și contractarea în condiții optime a 
spațiilor de expunere. Trebuie crescută ponderea cheltuielilor de mediatizare atât la fața locului, cât 
și pre și post-eveniment.  
 
 
Sinteza opiniilor majoritare exprimate de martorii depozanți  
 
Predictibilitatea în bugetarea programului de promovare a exporturilor românești și organizarea din 
timp a licitațiilor de contractare a evenimentelor (târguri, expoziții) pot fi realizate prin alocarea 
unui buget multianual repartizat pe industrii și prin organizarea de licitații la pachet pentru toate 
evenimentele aferente unei industrii / asociații sectoriale sau pentru mai multe ediții ale aceluiași 
eveniment expozițional pentru următorii 3-4 ani. Economiile de tip early bird obținute prin 
contractarea planificată din timp a serviciilor de organizare aferente târgurilor și expozițiilor pot fi 
direcționate spre realizarea de campanii de imagine, mediatizare și publicitate, producerea de 
materiale promoționale, precum și spre creșterea calității materialelor folosite pentru construcția 
standurilor expoziționale. Sunt necesare cursuri de specializare de marketing, branding și promovare 
pentru personalul firmelor exportatoare, asociațiilor sectoriale și pentru funcționarii publici din 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat (MMACA), dar și servicii de 
mentoring, coaching și ghidaj din partea liderilor de piață și exportatorilor cu experiență ce dețin în 
portofoliu produse emblematice, cu o bună notorietate și care se bucură de succes la export. 
Brandurile sectoriale aferente fiecărei industrii ar trebui înregistrate la OSIM de asociațiile patronale 
sectoriale reprezentative. Digitalizarea administrării programului de promovare a exporturilor ar 
presupune reducerea birocrației și posibilitatea de aplicare și monitorizare / evaluare online. 
Monitorizarea ar trebui externalizată unor organizații independente (firme de consultanță și 
studiere a pieței sau institute de sondare a opiniei publice) contractate de asociațiile sectoriale 
responsabile de implementarea programului. Ar trebui promovate transparent și cu prioritate 
produsele românești standardizate și certificate care fac referire la un standard de calitate comun, 
recunoscut pe plan internațional, cum ar fi produsele tradiționale cu Indicație Geografică Protejată. 
Un portal web de informare, promovare, vânzare și centralizare a cererilor și ofertelor de export 
este considerat un instrument de promovare util, alături de campaniile în mass media și social 
media, evenimentele live cu specific românesc (de exemplu cooking show cu muzică românească 
live) sau organizarea de degustări de produse alimentare și prezentări de mostre. În jurul 
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comunităților de români din diaspora se poate crea o publicitate organică pentru produsele 
agroalimentare finite românești și pot fi dezvoltate canale de distribuție și lanțuri de magazine 
deținute de românii din diaspora interesați să devină ambasadori ai brandurilor românești. Trebuie 
regândite stimulentele fiscale și ajutoarele de stat acordate pentru a fi competitive la nivel 
internațional și a stimula inovarea și adăugarea de valoare. Un indicator calitativ comun trans-
sectorial al programului de promovare a exporturilor românești ar putea fi reprezentat de gradul de 
întoarcere a input-urilor investite în branding - de tipul Compound Annual Growth Rate from 
Branding, precum și de numărul de vizitatori ai standurilor românești sau de statisticile de 
vizualizare a canalelor media și social media în care s-a investit. Flexibilitatea, calitatea, 
debirocratizarea, stabilitatea, predictibilitatea și inovarea sunt cuvintele de ordine ce ar trebui 
asociate acestui program, în opinia majorității participanților la consultarea publică. Un concept și 
design unic și unitar al standului / pavilionului românesc ar trebui construit pe baza unui manual și 
standard comun de identitate vizuală fie la nivelul sectorial al fiecărei industrii relevante pentru 
export, fie la nivel de stand național ce poate fi ulterior personalizat minimal pentru fiecare 
industrie în parte.  
 
 
Sinteza opiniilor minoritare exprimate de martorii depozanți  
 
Dezvoltarea de centre de matchmaking, promovarea de atașați agricoli în cadrul ambasadelor, 
scutirea de la plata impozitului pe profitul din exporturi a companiilor care au departament propriu 
de cercetare-dezvoltare de produse inovative, reprezentarea simbolică a României de o specie 
floricolă autohtonă, finanțarea firmelor românești exportatoare la dobânzi similare celor disponibile 
pentru competitorii lor externi din țările dezvoltate, participarea institutelor de cercetare-dezvoltare 
alături de firmele inovatoare la târguri și expoziții, organizarea de expoziții itinerante, de tip road 
show, ale unei anumite industrii într-o anumită regiune la nivel internațional, constituirea unei 
burse de mărfuri online pentru piețele externe, cu secțiuni distincte B2B și B2C, gândirea unor 
branduri umbrelă pentru produsele tradiționale ale micilor producători, colaborarea dintre industria 
de jocuri video și celelalte industrii orientate spre export pentru plasarea de produse în jocurile 
proiectate de firmele românești pentru publicul internațional și crearea de portofolii de produse 
reprezentative și cu notorietate pentru fiecare industrie care să fie promovate prioritar la export 
sunt opiniile minoritare exprimate la consultarea publică care au ieșit în evidență prin ineditul, 
aplicativitatea și creativitatea lor.  
 
 
Concluzii și recomandări ale Comisiei de Experți a audierii publice pentru decidentul public 
(MMACA)  
 
- Programul de promovare a exporturilor trebuie să dispună de un buget multianual pe minimum 
trei ani în avans, alocat pe industrii / asociații sectoriale reprezentative pentru a asigura o 
perspectivă clară și o planificare strategică a evenimentelor. Asociațiile sectoriale reprezentative 
pentru industriile exportatoare trebuie să devină ordonatori de credit ai programului de promovare 
a exporturilor românești și titulari ai brandurilor sectoriale pentru derularea participării la târgurile 
și expozițiile externe. Trebuie asigurat un concept unic și unitar al pavilioanelor de 
industrie / sectoriale și de țară pe baza unui standard național de export și unui manual de 
identitate vizuală. Stabilitatea legislativă a condițiilor de derulare a achizițiilor publice aferente 
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programului de promovare a exporturilor românești trebuie să permită organizarea din timp și 
grupată pe pachete tematice a licitațiilor de organizare a evenimentelor expoziționale pentru a 
genera economii de costuri și a asigura o creștere a calității evenimentelor. Ponderea cheltuielilor 
de promovare, mediatizare și marketing trebuie sporită, iar asociațiile sectoriale și angajații firmelor 
exportatoare trebuie să beneficieze de cursuri de branding, promovare și marketing și să aibă acces 
la studii de piață profesioniste.  
 
- Alocarea bugetului de promovare pe industrii ar trebui să țină cont de strategia de dezvoltare 
industrială a statului pe termen mediu și lung, de potențialul de dezvoltare a fiecărei industrii și de 
ponderea producătorilor locali cu capital autohton în exporturile generate de acel sector.  
 
- Accentul în monitorizarea eficienței programului de promovare a exporturilor românești trebuie 
mutat pe indicatori calitativi de promovare, branding, imagine, reputație și notorietate la nivel 
sectorial și ca brand de țară, cu influență pozitivă indirectă asupra brandurilor de producător și 
produs reprezentate sub umbrela fiecărei asociații sectoriale. Monitorizarea programului trebuie 
externalizată unui operator independent profesionist (de exemplu, firmă de consultanță sau institut 
de sondare a opiniei și percepției consumatorilor) contractat de asociațiile sectoriale și bazată pe un 
indicator calitativ comun trans-sectorial al rentabilității investiției în branding, de tipul Compound 
Annual Growth Rate from Branding.  
 
 
Componența Comisiei de Experți a audierii publice:  
Mircea Mitruțiu, expert elaborare politici publice și advocacy, membru 
Alexandru Anghel, expert financiar redactare politici publice, membru 
Daniela Tănase, manager proiect, membru  
 
 
Președintele Comisiei de Inițiere a audierii publice: 
Decebal Ștefăniță Pădure, coordonatorul Comitetului de lucru de elaborare a politicii publice 
Mircea Popa - membru 
Cristian Tănase - membru 
 


