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Obiective generale şi specifice ale acţiunilor de informare şi de promovare

1. Obiectivul general al acţiunilor de informare şi de promovare este de a creşte competitivitatea

produselor şi serviciilor din România.

1. Obiectivele specifice ale acţiunilor de informare şi de promovare sunt:

a) creşterea gradului de conştientizare cu privire la calităţile produselor şi serviciilor din România;

b) creşterea competitivităţii produselor/serviciilor românești şi a vizibilităţii lor atât în Uniune, cât

şi în afara sa;

c) creşterea nivelului de cunoaştere şi recunoaştere a logo-ului național și a logo-urilor sectoriale

în Uniune şi în afara sa;

d) creşterea cotei de piaţă a produselor/serviciilor românești acordându-se o atenţie deosebită

pieţelor din ţările terţe cu cel mai mare potenţial de creştere;

e) restabilirea condiţiilor normale de piaţă în cazul unor perturbări grave ale pieţei, a pierderii

încrederii consumatorilor şi a altor probleme specifice.



Acţiunile de informare şi de promovare nu vizează mărcile comerciale. Cu toate acestea,

mărcile comerciale pot fi vizibile în contextul demonstraţiilor şi pe materialele promoţionale, cu

condiţia să fie respectat principiul nediscriminării şi ca trăsătura generală a acţiunilor, de a nu

viza mărci comerciale, să rămână neschimbată. Principiul nediscriminării se aplică pentru a

asigura egalitatea de tratament şi de acces a tuturor mărcilor organizaţiilor care formulează

propuneri. Fiecare marcă este vizibilă în aceeaşi măsură, iar prezentarea sa grafică, în cadrul

campaniei, utilizează un format mai mic decât brandul sectorial/naţional.

Caracteristicile acţiunilor







Descrierea acţiunilor de informare şi de promovare

Acţiunile de informare şi de promovare vizează:

(a) sublinierea caracterului specific a metodelor de producţie din România, a

sistemelor de calitate naţionale, inovarea, respectarea mediului şi a sustenabilităţii;

(b) creşterea gradului de conştientizare a consumatorilor cu privire la autenticitatea

produselor şi serviciilor româneşti

Acţiunile respective constau în special în campanii de relaţii publice şi de informare,

putând lua, de asemenea, forma participării la evenimente, târguri şi expoziţii de

importanţă naţională, europeană şi internaţională.



PUNEREA ÎN APLICARE A ACŢIUNILOR DE INFORMARE ŞI DE PROMOVARE

Tipuri de acţiuni

Acţiunile de informare şi de promovare iau forma:

a) programelor de informare şi de promovare (denumite în continuare "programe");

b) acţiunilor la iniţiativa MMACA.

Programele constau într-un set coerent de operaţiuni şi sunt puse în aplicare pe o perioadă

de cel puţin un an şi cel mult trei ani.



Propunerile de programe 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 acestora

să aibă dreptul de a-și asuma obligații legale în numele entității.

Mai exact, sunt eligibile cererile venite din partea următoarelor organizații și organisme:

a) organizații profesionale reprezentative pentru sectorul din care fac parte;

a) organisme din sectoarele economice care au ca obiectiv și obiect de activitate acțiuni de

informare și de promovare;

Solicitanţi eligibili - Organizaţiile care formulează propuneri



Organizațiile profesionale candidate menționate mai sus pot depune propuneri cu

condiția să fie reprezentative pentru sectorul economic sau pentru produsul/serviciul

vizat de propunere în următoarele condiții:

i. dacă reprezintă o proporție de cel puțin 50 % din numărul de producători sau 50 %

din volumul / din valoarea producției comercializabile a produsului/serviciului

(produselor/serviciilor) sau sectorului în cauză, în România; sau

ii. dacă reprezintă o organizație recunoscută la nivel naţional.

Organizații profesionale reprezentative 



MMACA poate realiza acţiuni şi campanii de informare şi de promovare în cazul unor

perturbări grave ale pieţei, a pierderii încrederii clienţilor sau a altor probleme specifice.

Aceste acţiuni pot lua în special forma unor:

- misiuni economice la nivel înalt;

- participări la târguri comerciale şi la expoziţii de importanţă internaţională, prin

standuri;

- operaţiuni care au drept scop promovarea imaginii produselor din România.

MMACA dezvoltă servicii de asistenţă tehnică, mai ales în vederea:

a) favorizării cunoaşterii diferitelor pieţe, inclusiv prin reuniuni de afaceri de prospectare;

b) menţinerii unei reţele profesionale dinamice în jurul politicii de informare şi de promovare,

inclusiv prin acordarea de consiliere sectorului privind riscurile legate de imitaţii şi

produse contrafăcute în ţările terţe; şi

c) îmbunătăţirii cunoştinţelor privind normele naţionale referitoare la elaborarea şi punerea în

aplicare a programelor.

Acţiuni organizate la iniţiativa MMACA



Selectarea programelor 

(1) MMACA evaluează şi selectează propunerile de programe primite ca răspuns la cererea de

propuneri. Evaluarea propunerilor se va putea externaliza.

(2) MMACA adoptă acte de punere în aplicare, prin care stabileşte programele selectate,

modificările ulterioare ale acestora şi bugetele corespunzătoare. Actele de punere în aplicare

respective se adoptă prin Ordin de ministru.

Informaţii privind selectarea programelor

MMACA furnizează, în timp util, Consiliului de Export informaţii cu privire la toate programele

propuse sau selectate, în special:

(a) informaţii referitoare la numărul de propuneri primite, sectoarele din care provin organizaţiile

care formulează propuneri si piaţa sau pieţele vizate;

(b) informaţii referitoare la rezultatul evaluării propunerilor şi o scurtă descriere a acestora



Tipuri de activități eligibile

Acțiunile de promovare și informare ar putea consta mai ales în următoarele activități eligibile în 

cadrul prezentei cereri de propuneri: 

1. Gestionarea proiectului

2. Relații publice

— Activități de relații cu publicul

— Evenimente de presă

— Monitorizare mass media și social media

3. Site, platforme de comunicare socială

— Creare, actualizare, întreținere website

— Platforme de comunicare socială (creare conturi, creare pagini de business și grupuri de 

discuții pe rețelele sociale, postări periodice)

— Content marketing 

— Magazine și portaluri online de vânzare și promovare 

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



4. Publicitate

— Imprimate, tipărituri (materiale promoționale - broșuri, flyere)

— TV, Radio

— Online

— Afișaj în aer liber

— Cinema

— Design de branding asociativ (identitate verbală și vizuală a brandurilor)

—SEO

5. Instrumente de comunicare

— Publicații, mape pentru presă, produse promoționale

— Videoclipuri promoționale

— Set fotografii profesionale de prezentare a produselor

— Logo, slogan

— Testimoniale (scrise, video, audio) ale clienților

— Advertoriale publicate în reviste și publicații de specialitate 

— Cărți, documentare și filme de prezentare a istoricului produselor și a proceselor de 

producție 



6. Evenimente

— Standuri la târguri comerciale

— Seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare, activități în școli ("Saptamana Altfel")

— Campanii săptămânale 

— Sponsorizare de evenimente

— Vizite de studiu în Europa

— Evenimente de networking (parteneriate de afaceri) 

— Expoziții itinerante (road-show)

— Vizite de documentare la producători, pentru jurnaliști, influenceri și public din focus grup

— Cine cu bloggeri și alte evenimente live cu specific românesc

— Cooking show cu muzică live românească

— Cursuri de specializare în marketing, branding și promovare internațională pentru exportatori 

și asociațiile sectoriale reprezentative



7. Promovare la punctele de desfacere

— Evenimente de tipul "Ziua portilor deschise"

— Ziua brandurilor ambasador ale României pe sectoare/industrii 

— Promovare organizată prin comunitățile de români din diaspora

— Promovarea vânzărilor: prezentări și degustări de produse, sampling

— Alte categorii: promovare în publicații ale comercianților cu amănuntul, 

publicitate la punctele de desfacere

8. Campanii integrate de comunicare strategică și relații guvernamentale

9. Comunicare de criză în cazul pierderii încrederii consumatorilor pe piețele 

externe. 

10. Realizarea de studii de piață și studii pe produs

11. Sistem integrat de baze de date importatori și exportatori

12. Pașaportul de export

13. Concept integrat de informare și promovare

14. Manual de identitate vizuală a brandurilor sectoriale



Organisme însărcinate cu punerea în aplicare a programelor

După organizarea în mod adecvat a unei proceduri competitive, organizaţia care a formulat

propunerea selectează organismele care să pună în aplicare programele selectate, în special în

vederea garantării punerii în aplicare în mod eficient a acţiunilor.

O organizaţie care formulează propuneri poate realiza ea însăşi anumite părţi ale

programului, în anumite condiţii legate de experienţa organizaţiei.



Organizaţiile care formulează propuneri precizează în programele transmise catre

MMACA indicatorii de performanţă ce vor fi utilizaţi pentru evaluarea impactului.

Costul evaluării va fi suportat prin proiect şi această evaluare va fi efectuată de către

organisme specializate conform practicilor UE.

MMACA va desfăşura studii generale ongoing de impact pentru urmărirea atingerii

indicatorilor macro din politica publică aprobată.

Monitorizarea şi controlul programelor



a) Indicatori de realizare

- numărul de evenimente organizate;

- numărul de spoturi difuzate la televiziune/radio sau de texte publicitare tipărite sau

difuzate online;

- numărul de comunicate de presă;

- dimensiunea grupului ţintă vizat de anumite activităţi (de exemplu, numărul de

profesionişti cărora le-au fost trimise materiale prin poştă);

- numărul abonaţilor la buletinele informative electronice.

Indicatorii de performanţă:



b) Indicatori de rezultat

- numărul de profesionişti/experţi/specialişti/importatori/consumatori care au

participat la evenimente (cum ar fi seminare, ateliere, degustări etc.);

- numărul de profesionişti/experţi/specialişti/importatori/consumatori care au

recepţionat un spot TV/radio/un material tipărit/online;

- numărul de profesionişti/experţi/specialişti/importatori/consumatori care au

participat la evenimente şi au luat legătura cu organizaţia de producători/cu

producătorii;

- numărul de articole neplătite publicate în presă în perioada la care se referă

raportul campaniei de informare;

- numărul de vizitatori de pe site-ul web sau numărul de like-uri de pe

Facebook;

- valoarea extraselor din presă (press clippings).



c) Indicatori de impact

- tendinţele vânzărilor din sector în anul următor campaniei de promovare în regiunea

în care au avut loc acţiunile, în comparaţie cu anul precedent şi cu tendinţele generale

ale vânzărilor pe piaţa respectivă;

- evoluţia consumului pentru produsul respectiv în ţara vizată;

- valoarea şi volumul exporturilor României pentru produsul promovat;

- variaţia cotei de piaţă a produselor fabricate în României;

- evoluţia preţului mediu de vânzare al produsului exportat în ţara în care au avut loc

acţiunile;

- schimbarea gradului de recunoaştere a logo-urilor național și sectorial;

- schimbarea imaginii produselor României;

- creşterea gradului de conştientizare a valorii sau altor merite intrinsece ale produselor

din România;

- creşterea încrederii consumatorilor în urma punerii în aplicare a programului.



Contribuţia nerambursabilă la finanţarea programelor pe piaţa internă este de 80 % din

cheltuielile eligibile. Contribuţia nerambursabilă la finanţarea programelor în ţările terţe este de

90 % din cheltuielile eligibile. Restul cheltuielilor cad exclusiv în sarcina organizaţiilor care

formulează propuneri.

(2) Procentele menţionate la alineatul (1) sunt majorate la 95 % în cazul unor perturbări grave 

ale pieţei, ale pierderii încrederii consumatorilor sau ale altor probleme specifice.

Dispoziţii financiare privind programele



VĂ MULȚUMIM!
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