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Considerații strategice in Strategia Națională de Export

Factorii cheie ai competitivității naționale cărora ne adresam
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sau 15 consideratii strategice  pentru a fi mai competitivi

Obiectivele noastre = Detalierea viziunii in teluri mai explicite, 
conforme perspectivelor;
Inițiative: modalități,programe și instrumente  care sa-mi dea 
siguranța că ating obiectivele;
Tinte si mod de masurare impact: cum?, cat?, in ce fel?, cum 
masor? Cine si cand raspunde ?
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Programul multianual, cateva obiective cheie

 Sistem national interactiv de comunicare cu toate firmele cu potential de
export

 Pachete de servicii specializate pe tipuri de exportatori
 Sustinere cu capital de risc si alte instrumente financiare
 Accent pe intangibile (branduri, design, produse inovative sau solutii de

organizare inovative)
 Sustinere clustere de export si si indicatii geografice
 Cresterea capacitatii retelei de furnizare de servicii de calitate
 Cresterea capacitatii institutionale
 Legatura mai stransa intre reteaua interna de sustinere si cea externa si

eficientizarea functionarii acestor retele
 Dezvoltarea ofertei de export regionale si stimularea polilor de

competitivitate
 Consultanta si training, incubatoare de afaceri, sistem pasaport de export
 Institutut de Export si crestereare reprezentativitatii Consiliului de Export la

nivel regional



Resurse

 Publice, institutionale, bugetare din 
ministere si organisme publice

 Private, firme
 Private structuri asociative
 Umane, persoane de sustinere
 Fonduri structurale



Considerentul strategic nr.1 - Dezvoltare 
regională

Este nevoie de coordonare, strategie şi viziune comună asupra
dezvoltării sustenabile a exportului la nivel regional, aliniată şi
integrată atât la noua Strategie Naţională de Export 2010-2014 cât
şi la Planul de Dezvoltare Regională;

 Din perspectivă regională, SNE şi strategiile regionale vor urmări :
 creşterea gradului de internaţionalizare a companiilor româneşti şi

participarea regiunilor în comerţul internaţional;
 reducerea diferenţelor semnificative existente în prezent, din punct

de vedere al performanţelor economice, atât între regiuni cât şi între
judeţe în cadrul regiunilor. Chiar şi cele mai dezvoltate regiuni au un
grad ridicat de concentrare al activităţilor economice şi comerciale în
zonele urbane, importante părţi ale ţării fiind în afara comerţului
internaţional.
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Considerentul Strategic nr.2 –
Concentrări economice teritoriale – clustere

 Stimularea şi facilitarea creării de clustere active,inovative, orientate
spre export, la nivelul celor mai bune practici internaţionale în
sectoarele strategice ale SNE precum industria construcţiilor de
maşini, auto, textile, IT, mobilier, produse alimentare, turism,
electronica, electrotehnica, energii regenerabile, protectia mediului,
industrii creative şi altele.

 Crearea de structuri manageriale capabile să asigure capacitatea de
a lucra în reţea, cooperare, furnizarea colectivă de servicii de
calitate şi branding sau promovarea imaginii în străinătate.

 Dezvoltarea unor branduri ale clusterlor si promovarea activa a
acestora
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Considerentul Strategic nr.3 - Promovarea 
investiţiilor şi a ISD-urilor orientate spre 

export

 Stimularea valorii adăugate mari a investiţiilor orientate spre export, în
sectoarele strategice ale SNE cum ar fi: industria construcţiilor de maşini şi
mijloace de transport, IT & C, electronice, hardware, agricultură şi industrie
alimentară.

 Încurajarea acumulării continue a ISD în România, în scopul creării şi
păstrării de cât mai multă valoare, pe cât posibil în lanţul de valoare
naţională, cu efecte în crearea de poli de competitivitate influenţi la nivel
naţional.

 Stimularea autorităţilor locale de a învăţa şi de a folosi modele de marketing
teritorial şi de bune practici şi tehnici de introducere pe piaţă în promovarea
ofertei economice regionale, atât mediului de afaceri intern, cât şi celui
extern.

 Promovarea unei atitudini locale pro-active şi pentru parteneriat public-
privat pentru a atrage companii transnaţionale interesate să delocalizeze în
România o parte din operaţiunile lor.

 Stimularea formării de clustere de IMM-uri furnizoare, în jurul investiţiilor
strategice în industria automobilelor, constructoare de maşini, echipamente,
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Considerentul Strategic nr.4 - Eficientizarea 
lanţurilor valorice şi priorităţi sectoriale ale 

sectoarelor strategice importante

 Inițiative prioritare menite să:
 Îmbunătățească eficiența activității la nivel de sector
 Minimizeze pierderile de valoare în afara lanțului valoric național
 Adauge sau capteze valoare 
 Creeze valoare
 Distribuie valoare.

 Sectoarele noii strategii:
• componente auto și mijloace de transport
• IT&C
• mobilă
• îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii
• produse electronice și electrotehnice
• megasectorul turism, agricultură ecologică, vinificație, arte și

meserii
• alte servicii (sector audio-vizual, designul, industria de

evenimente). 10



Considerentul Strategic nr.5 - Probleme şi 
priorități în interior, de dezvoltare şi 
diversificare a capacităţii

 Dezvoltarea capacității de adaptare a ofertei românești de
export la cerințele cumpărătorilor de pe piețele externe.

 Dezvoltarea de servicii în scopul creşterii capacităţii managerilor
de a îmbunătăţi oferta existentă sau pentru a crea noi produse
şi servicii:

 servicii de dezvoltare a capacităţii, în general legate de
modernizarea ofertei de export curente (calitate, design),
îmbunătăţind avantajele competitive actuale ale exportatorilor;

 serviciile de diversificare a capacităţii, pentru a ajuta exportatorii
români să îşi dezvolte noi avantaje competitive şi să creeze
afaceri noi.
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Considerentul strategic nr 6. - Probleme şi 
priorităţi de graniţă sau operaţionale (mediu de 

afaceri pro-export şi reducerea costurilor 
tranzacţiilor)

 Reducerea costurilor tranzacţiilor prin reducerea birocraţiei şi
menţinerea şi crearea unui mediu de afaceri mai predictibil şi
prietenos;

 Introducerea masivă a tehnologiei informaţiei, a accesului la
Internet, condiții esenţiale pentru participarea la comerţul
internaţional modern;

 Continuarea efortului de elaborare şi transpunere în practică a unei
legislaţii moderne, prioritate naţională pentru facilitarea liberului
schimb.
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Considerentul strategic nr.7 - Probleme şi 
priorităţi externe: accesul pe piețe externe şi 

dezvoltarea prezenței pe pieţele externe, 
promovarea exportului şi branding-ului

 Lărgirea bazei de companii româneşti exportatoare care beneficiază de sprijinul
statului prin scheme de promovare a exportului, prin introducerea de noi criterii
de selecție a companiilor participante la aceste scheme, acordând prioritate
pentru noi societăţi în măsură să exporte servicii inovatoare, sub marcă proprie;

 Creșterea capacității rețelei externe de a veni în sprijinul companiilor
exportatoare;

 Diversificarea pieţelor de export cu precădere din afara UE, pentru a capta o
parte mai mare din comerţul internaţional;

 Transformarea portalului românesc de comerţ exterior (www.portaldecomert.ro)
în punct nodal de convergenţă şi referință al tuturor planurilor de susţinere a
firmelor, prin informaţii şi oportunităţi de piată, evenimente, ştiri, poarta de
acces la consultanță, training sau informare, finanţări şi orice formă de susţinere
pentru internaţionalizare şi export;

 Imbunătățirea accesului pe piețele externe și strategia Global Europe;
 Formularea şi documentarea punctului de vedere naţional şi a priorităţilor

naţionale de acces pe pieţe printr-o prezență constantă și activă a României la
Comitetul Consultativ pentru Accesul pe Piețe (MAAC).

 Crearea și susținerea brandurilor românești. 13



Considerentul strategic nr.8 - Segmentarea 
clienţilor

 Acțiuni specializate de promovare și susținere pentru
fiecare tip de exportator:

 Exportatori curenţi;
 Exportatori aspiranţi;
 Exportatori potenţiali.
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Considerentul strategic nr.9 – Certificări și standarde 
de excelență  

 În ultimii 5 ani, legislația României a fost armonizată cu legislaţia UE în ceea ce
privește standardele înalte de calitate, infrastructura calităţii şi cadrul juridic. Sistemul
naţional este funcţional şi cele mai multe companii românești au primit certificarea, în
special standarde ISO.

 Organismul de standardizare naţional trebuie sa devină o structură capabilă să
dezvolte activităţi de standardizare şi servicii de sprijinire la nivelul cerinţelor
europene şi internaţionale şi practicii din domeniu;

 Stabilirea ca obiectiv naţional principal, creșterea capacităţii laboratoarelor de testare
pentru atingerea unor standarde similare celor din UE, în vederea măsurării
caracteristicilor sau performanţelor materialelor şi produselor exportate;

 Asistarea companiilor pentru a putea face faţă cerinţelor crescânde ale pieţei (pentru
implementarea sistemelor de management şi dezvoltarea propriilor capacităţi de
testare, etc.),

 Promovarea culturii de calitate de către structurile non-guvernamentale, asociaţiile
profesionale şi organismele/organizaţiile din infrastructura calităţii va fi o prioritate a
sectorului privat;

 Promovarea companiilor care au TQM şi Model de excelenţă prin organizarea
Forumului Naţional de Calitate "Prin calitate spre UE” . 15



Considerentul strategic nr. 10 - Cercetarea şi 
dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic în 

favoarea exportatorilor

 Sprijin pentru întreprinderi pentru achiziţia, transferul şi adaptarea de
tehnologii avansate;

 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de firme inovatoare, mai ales în
domeniile high-tech - cadrul legislativ adecvat, inclusiv prevederi fiscale şi
financiare, dezvoltarea de infrastructuri şi zone adecvate (incubatoare,
parcuri tehnologice)

 Stimularea investiţiilor publice şi private în firmele inovatoare (crearea unui
Venture Capital Fund, bazat pe surse publice şi private de fonduri);

 Încurajarea unei mai mari participări a întreprinderilor la programele
finanţate public de cercetare, dezvoltare şi inovare (proiecte individuale sau
interconectate ale întreprinderilor; proiecte de cercetare colaborativă,
bazată pe cooperare tehnologică între companii, instituţii de cercetare şi
dezvoltare şi universităţi);

 Sprijin direct pentru întreprinderi pentru dezvoltarea de capacităţi de
cercetare „in-house”: angajarea de personal specializat, crearea de
departamente de cercetare şi dezvoltare, dezvoltarea de laboratoare
specializate.
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Considerentul strategic nr.11 –
Creşterea competenţei la nivel naţional

 Extinderea reţelei de consultanţă în dezvoltarea afacerilor prin
conexiuni internaţionale cum ar fi crearea unei echipe de
consultanţi în România care să fie certificată de ITC;

 Dezvoltarea de cunoştinţe şi aptitudini care să acopere cerinţele
de competenţă ce ţintesc la îmbunătăţirea competitivităţii;

 Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative pentru a 
face faţă cerinţelor pieţei comunitare  europene;

 Crearea unui teritoriu al responsabilităţii sociale (TRS), pentru
susținerea și dezvoltarea exporturilor.
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Considerentul strategic nr.12 - Finanţarea 
comerţului, crearea de capacităţi şi diversificarea 

ofertei în sectorul naţional financiar

 Creşterea resurselor bugetare pentru finanţarea promovării
exporturilor şi activităţilor care dezvoltă exporturi;

 Acces mai uşor la credite pentru export;
 Dialog structural şi o comunicare şi cooperare mai bună între bănci,

companii de asigurări şi exportatori;
 Capacitate crescută de management al riscului;
 Întărirea PPP pentru facilitarea accesului la credite şi instrumente

financiare noi în producţia de mobilă pentru export, IT, textile,
încălțăminte;

 Scheme de micro-finanţare rurală;
 Ofertă de credite bancare specializată în conformitate cu nevoile şi

posibilităţile micilor producători de vinuri, ferme organice, artizanat,
turism rural.
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Considerentul strategic nr.13 - Informaţiile de 
comerţ

 Întărirea și consolidarea portalului de comerț exterior, ca sistem integrat și interactiv de informații
și cunoștiințe de comerț exterior. Utilizarea acestuia pentru consolidarea şi accesul la informaţii de
la CRPCIS, rețeaua externă, INS, Agenţia Naţională a Vămilor, Entități educaționale interesate,
IEM, IMI, CNP, alte institute care realizează cercetare fundamentală şi aplicativă în domenii de
interes pentru susţinerea exporturilor româneşti;

 Campanie de mediatizare a SNE 2010-2014 (proiect DPE potențial finanţat parţial de ITC
Geneva);

 Utilizarea portaldecomert.ro pentru promovarea serviciilor de furnizare de informaţii pe ramură,
referitoare la pieţe externe – acţiune a CRPCIS central şi în teritoriu;

 Accesarea, cu ajutorul OTIM-urilor a fondurilor structurale pentru acţiuni de susţinere a
exporturilor la nivel regional;

 Crearea şi funcţionarea Consiliilor Regionale de Export;
 Lobby şi identificarea de soluţii pentru a asigura, în viitorul cât mai apropriat, prezenţa unui

consultant /a unei entităţi în teritoriu care să asigure consiliere şi acces rapid la informaţii şi la
serviciile cele mai potrivite ale firmelor actuale, potenţiale sau aspirant exportatoare;

 Elaborarea memorandumului CRPCIS – DMSRPE ce cuprinde principalele informaţii despre
promovare şi branding pentru SNE 2010-2014;

 Structurare servicii de informare/susţinere/ promovare referitoare la: branduri, promovare/târguri,
misiuni, campanii de susţinere sectorială
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Considentul strategic nr.14 - Reţeaua de sprijin a 
strategiei (RSS)

 Noua strategie își propune :
 Continuarea democratizării şi lărgirii acestei instituţii prin primirea de membri noi de

la nivelul regiunilor de dezvoltare constituiţi în Consilii Regionale de Export;
 Încurajarea noilor echipe de strategie să devină "think tank"-uri consolidate,

mandatate să acţioneze ca echipe specializate permanente, responsabile pentru co-
managementul (în continuă consultare cu Consiliul de Export şi Echipa Nucleu)
întregului ciclu de implementare, monitorizare, evaluare şi ajustare a strategiilor
sectoriale sau inter-sectoriale;

 Încurajarea altor asociaţii de afaceri, instituţii publice şi altor entităţi interesate,
relevante, care nu fac parte din reţeaua naţională, să intre în aceasta şi să contribuie
la întărirea reţelei;

 Încurajarea de noi sectoare gata de export pentru a intra în reţea, în special în
oportunităţile emergente de export cum ar fi: afaceri şi consultanţă, mediu, asociaţii
şi altele.

 Obiectivul central al următorului ciclu strategic va fi constituit de transformarea DCE
în organizaţia naţională de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor care să aibă
la baza acţiunilor nevoile clienților SNE.
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Considerentul strategic nr. 15 –
Reţeaua de furnizare a serviciilor (RFS).

 Strategia îşi propune ca echipa de elaborare şi redactare a
portalului românesc de comerţ exterior din cadrul DCE /DPE să
funcţioneze ca interfaţa unică - care oferă informaţii despre
reţea şi serviciile sale.
Urmatoarele iniţiative vor fi, de asemenea avute în vedere:

 Organizarea unui Forum Naţional al tuturor componentelor
reţelei pentru a ridica nivelul de conştientizare al importanţei
reţelei naţionale în furnizarea serviciilor şi importanţa
coordonării RFS

 Coordonarea reţelei în cooperare cu MECMA şi CE.
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Programul multianual de proiecte rezultate  din SNE 
2010-2014 
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Nr. 
Crt

Proiect/ perspective/ considerent SNE
Perspectiva 
dezvoltării

Perspectiva 
competitivităţii 

sectoriale

Perspectiva clientului Perspectiva
instituțională

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tabel sintetic al proiectelor multianuale propuse
în cadrul SNE 2010-2014, în funcţie de impactul 

în cadrul considerentelor strategice
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1 Susținerea la export a producătorilor care sunt asociați și
exportă folosind indicațiile geografice și denumirile de
origine

o x x

2 Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a
formării şi dezvoltării de clustere în sectoare cu potenţial de
creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la
nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare

o x x X

3 Transfer de cunoștințe, tehnici și abilități în domeniul
clusterelor de export pentru sectoarele prioritate SNE (ex.:
susținerea clusterelor inovative din domeniul IT) la nivelul
tuturor regiunilor de dezvoltare

o x X

4 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel
politic-administrativ privind sprijinirea expansiunii
exporturilor şi investiţiilor firmelor româneşti pe pieţe
non-UE, prin identificarea soluţiilor optime în funcţie de
condiţiile de acces pe pieţe

x x o
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Nr. 
Crt

Proiect/ perspective/ considerent SNE
Perspectiva 
dezvoltării

Perspectiva 
competitivităţii 

sectoriale

Perspectiva clientului Perspectiva
instituțională

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Dezvoltarea abilităților și competențelor în domeniul

designului la nivelul managerial, includerea sa în
strategiile de export a firmelor și promovarea activă
în exterior a excelenței romanesti in design prin
masuri promotioanle in tara (Organizarea de
concursuri pentru designeri) si in strainatate
(evenimente promotionale internationale)

o x X

6 Planificarea strategica si abordare participativa în
definirea politicilor de comerţ exterior, instrumente de
evaluare a riscului de tara, instrumente de previziune
a tendinţelor economice internaţionale pentru
abordarea coerenta a expansiunii românești

x o

7 Pașaport acces pe pieţe non-UE, respectiv informatii,
consiliere si training structurat, atestat, pentru firme
pentru a penetra piete tinta

x o

8 Creșterea capacitații instituționale de coordonare la
nivel național privind politicile de Credite de Export o

9 Creșterea capacitații instituționale de coordonare la
nivel național privind politicile de acces pe piețe si
racordarea la Strategia Global Europe

o

10 Program de susţinere a IMM-urilor exportatoare prin
reţeaua EEN (Enterprise Europe Network) cu
conectarea structurilor asociative si autoritarilor la
nivelul regiunilor de dezvoltare

o X

11 Acordarea de consultanţă pentru operatorii
economici cu activitate de export în scopul elaborării şi
implementării strategiilor de export şi prezentării celor
mai bune practici în domeniul promovării ofertei de
export

o

Programul multianual de proiecte rezultate  din SNE 
2010-2014

- continuare -
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Nr. 
Crt

Proiect/ perspective/ considerent SNE
Perspectiva 
dezvoltării

Perspectiva 
competitivităţii 

sectoriale

Perspectiva clientului Perspectiva
instituțională

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 Realizarea de programe şi campanii de promovare a

brandurilor/mărcilor româneşti pentru sectoarele,
regiunile de dezvoltare şi operatorii economici cu
potenţial de export

x o

13 Program multianual de utilizare a instrumentelor de
promovare a exporturilor o x

14 Program multianual de participare la târguri si
expoziții internaționale cu finanțare de la bugetul de
stat, cu prioritate pentru sectoarele SNE si alte
instrumente promoționale externe

o

15 Program multianual de participare la misiuni
economice internaționale cu finanțare de la bugetul
de stat, cu prioritate pentru sectoarele SNE

o

16 Dezvoltarea portalului de comerţ exterior prin:
realizarea versiunii portalului in limba Engleza prin:
introducerea de noi instrumente de analiză, conectarea
portalului cu alte portaluri de comerț exterior şi cu site-
urile sociale, realizarea interfazei interactive pentru
operaţiuni online

o x x

17 Managementul strategiilor de branding regional si
dezvoltarea de sinergii la nivel regional intre diverse
categorii de export

x o

18 Sistem informatizat integrat pentru susţinerea
exportului romanesc x o

19 Promovarea standardelor pentru etichetare ecologica o

20 Cresterea capacitatii de procesare in agricultura
ecologica in scopul valorificarii superioare la export a
factorilor de productie in domeniu

o

Programul multianual de proiecte rezultate  din SNE 
2014-2020

- continuare -
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Nr. 
Crt

Proiect/ perspective/ considerent SNE
Perspectiva 
dezvoltării

Perspectiva 
competitivităţii 

sectoriale

Perspectiva clientului Perspectiva
instituțională

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 Noi canale de distributie externa si forme de

promovare externa pentru agricultura ecologica si
pregatire managerial pentru exportul de produse
ecologice procesate si alte produse agroalimentare

x o

22 Consultanta pentru cresterea capacitatii de creatie si
de export confectii si incaltaminte la nivelul cererii
externe si tendintelor modei si pentru participarea la
evenimente promotionale externe si identificare de
clienti in cadrul acestor evenimente

x o

23 Training pentru Accesarea Resurselor Globale o

24 Finanțarea exporturilor (piața de capital) prin
produsele Eximbank si armonizare reglementari o X

25 Finanțarea exporturilor prin instrumente de tip Fond
de risc, dedicat sprijinirii expansiunii societăţilor
româneşti pe pieţe de interes din afara UE

o X

26 Managementul monitorizării implementării SNE si
cresterea capacitatii intitutionale in acest sens o

27 Funcționarea portalului romanesc de comet exterior
ca interfaţa unică ce oferă informaţii despre rețea si
serviciile sale

o

28 Managementul strategiei de comunicare a SNE o
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Nr. 
Crt

Proiect/ perspective/ considerent SNE
Perspectiva 
dezvoltării

Perspectiva 
competitivităţii 

sectoriale

Perspectiva clientului Perspectiva
instituțională

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 Dezvoltarea ariei curriculare in învățământul superior

pe domenii legate de creșterea competentelor in
activităților de export (strategii de export,
managementul strategiilor de export, managementul
strategiilor de branding, instrumente si modalități de
cercetare a pieței, practica studenților români REI in
cadrul secțiilor comerciale ale Ambasadelor României
in străinătate, practica studenți străini la firme care
vor sa se dezvolte pe piețele tarilor lor etc.)

o

30 Studierea piețelor de nișă si identificare modalităților
celor mai adecvate de acces pe aceste piețe pentru
produsele românești (IT, agricultura ecologica, mobila,
produse alimentare sa)

x o x

31 Dezvoltarea ariei curriculare in învățământul superior
pe domenii legate de creșterea competentelor in
domeniile SNE (IT,agricultura ecologică,desgin, audio
vizual, produse industriale)

o

32 Crearea unei unități managerial unice care sa
fundamenteze opțiunile strategice legate de
importanta unor evenimente promoționale interne si
internaționale, sa dea aviz de oportunitate pentru
selectarea evenimentelor cu finanțare de la bugetul de
stat, sa interacționeze cu clintii strategiei printr-o baza
nationala de date pe sistem CRM si sa evalueze
impactul participării românești la astfel de
evenimente.

o x

33 Utilizarea durabila a resursei de lemn si a
biodiversitatii arealului silvic, certificare sistemelor
forestiere si creșterea aportul la export a resurselor
pădurilor

o x x
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Nr. 
Crt

Proiect/ perspective/ considerent SNE
Perspectiva 
dezvoltării

Perspectiva 
competitivităţii 

sectoriale

Perspectiva clientului Perspectiva
instituțională

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 Dezvoltarea de centre promoționale si expoziționale

interne cu grad înalt de internaționalizare si
specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare,
capabile sa promoveze oferta de export româneasca la
nivelul de impact al expozițiilor internaționale

o x x

35 Crearea si dezvoltarea unui nou instrument
promoțional individualizat (trade show)de promovare
a ofertei de export romanești colective de genul
Romanian day, cu caracter permanent sau periodic in
centre expoziționale in care sa fie prezenta numai
oferta româneasca

o x

36 Dezvoltarea si alinierea exportatorilor la standarde de
certificare avansate cerute de piețele externe si
managementul infrastructurii calitatii si a dreptului de
proprietate intelectuala

x o

37 Creșterea capacitații de asociere a micilor producători
pentru a dezvolta oferta colectiva de export si pentru
a o promova eficient pe piețele ținta

x o x

38 Dezvoltare structurilor regionale in parteneriat public-
privat capabile sa asigure managementul strategiilor
regionale de export (Consilii de export regionale) a
unor centre de promovare la nivel regional

o x

39 Sistem național de competiții interne pentru
stimularea si promovarea exportatorilor inovativi, cu
succes pe piețele internaționale sau noi abilitați si
competente profesionale cu caracter creative, inovativ
(premiul anual al exportatorilor, concursuri
profesionale de design)

o x x

40 Crearea si dezvoltare unui Institut de Moda
reprezentativ la nivel național si cu ramificații
regionale si susținerea design-ului in confecții si
incaltaminte

x x o
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Nr. 
Crt

Proiect/ perspective/ considerent SNE
Perspectiva 
dezvoltării

Perspectiva 
competitivităţii 

sectoriale

Perspectiva clientului Perspectiva
instituțională

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 Dezvoltarea industriilor creative si a unor rețele de

distribuție si promovare eficiente si inovative pentru
industriile creative (audio-vizual, moda, design, sa)

o x

42 Managementul comunicării SNE 2010-2014 si a
Strategiei Global Europe, a instrumentelor naționale si
europene (fonduri structural, de coeziune, programe)
de susținere a exportatorilor si programul „Exportul
romanesc” in teritoriu

o

43 Crearea unui centru de perfecționare pentru
personalului din domeniul comerțului exterior,
inclusiv reprezentanți externi o

44 Proceduri de selectie si de utilizare a personalului
autohton in reprezentare externa pe piete tinta de
mare importanta ( China, India, SUA, Canada,
Federatia Rusa)

o

45 Benchmarking-ul activității de dezvoltare si
promovare a exporturilor sub aspectul
instrumentelor de susținere, serviciilor publice
oferite si cadrul instituțional (Consiliul de Export)

o X

46 Atragerea de investitori străini cu orientare spre
export o

47 Program de promovare a inovării in sectoarele SNE o

48 Reducerea costurilor tranzacțiilor si dezvoltarea
mediului de afaceri o

Programul multianual de proiecte rezultate  din SNE 
2010-2014
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