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CRITERII PRIORITIZARE PENTRU ANALIZA 

MULTICRITERIALA 
 

 
 

DATE DESPRE EVENIMENT: Workshop – Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovării 

exporturilor românești 

TEMA CHESTIONAR: Criteriile de prioritizare pentru analiza multicriterială de evaluare a opțiunilor de 

soluționare a problemei (echilibrarea balanței comerciale în comerțul exterior cu bunuri al României) și 

ponderea lor în luarea deciziei de politici publice privind soluția optimă 

 

Locul desfășurării:  

Data desfășurării:  
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Dorim să aflăm care sunt cele mai adecvate, relevante, importante și urgente criterii de 
prioritizare pentru dvs. Pentru aceasta, vă invităm să selectați maximum 10 criterii din 
cele 17 propuse mai jos, prin acordarea câte unui punct fiecărui criteriu pe care îl 
considerați meritoriu.  

Nr. 
crt. 

Criteriile propuse de APAR 
Votul 
dvs. 

1.  Efectele multiplicatoare ale acțiunilor de promovare a exporturilor desfășurate.   

2.  Creșterea importanței factorilor non-preț în competitivitatea produselor românești pe 
piețele externe.  

 

3.  Creșterea notorietății produselor românești și brandurilor sectoriale pe piețele externe 
țintă.  

 

4.  Un grad mai înalt de diversificare a piețelor de desfacere și a gamei de produse 
(sortimentelor) oferite la export.  

 

5.  Gradul de integrare a exportatorilor români în lanțurile regionale și globale de generare a 
valorii.  

 

6.  Creșterea ponderii exporturilor cu valoare adăugată ridicată - a produselor marcă proprie, 
certificate din perspectiva calității, cu intensitate tehnologică ridicată (produse high-tech), 
ce înglobează cercetare și inovare și au un grad ridicat de prelucrare - în activitățile de 
promovare.  

 

7.  Reducerea gradului de concentrare a exporturilor românești pe grupe de mărfuri și pe 
grupuri restrânse de companii exportatoare. 

 

8.  Cheltuielile de sprijin a exporturilor efectuate la 1.000 euro exportați.  

9.  Bugetul de promovare va fi alocat pe criterii obiective de economicitate, eficiență și 
eficacitate. 

 

10.  Valoarea contractelor de export încheiate de participanți la 1.000 lei investiți de la buget în 
acțiuni de promovare. 

 

11.  Sporirea numărului de exportatori beneficiari ai programelor guvernamentale de sprijin 
pentru promovarea produselor la export și internaționalizarea afacerilor. 

 

12.  Stimularea culturii de afaceri pentru marketing, branding, design, promovare, informare și 
networking și asociațiilor de marketing colectiv sectorial în rândul exportatorilor români. 

 

13.  Creșterea numărului de activități de promovare externă pe piețe cu potențial ridicat de 
creștere a importurilor de produse românești cheie sesizat de studiile de piață efectuate. 

 

14.  Consultarea sistematică a tuturor părților interesate de promovarea exporturilor pentru 
coordonarea eforturilor de promovare eficientă. 

 

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

în 2021.  

16.  Creșterea numărului de IMM-uri participante la târguri și expoziții internaționale, de la 400 
în 2018 la 600 în 2021.  

 

17.  Discutarea criteriilor de performanta.  

 

 

 

NUMELE PERSOANEI CARE A COMPLETAT.............................................................................. 

SOCIETATEA................................................................................................................... ....... 

DOMENIUL DE ACTIVITATE................................................................................................... 

 

 

 

 

 
VĂ MULȚUMIM! 


