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COD
OBIECTIV

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

COD
INIȚIATIVĂ

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)

BUGET
(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)

FINALIZARE
(Luna/An)

K-01 Crearea unui organism /autoritate pentru promovarea Investițiilor și Relațiilor Comerciale Externe (Agenția pentru 
promovarea comerțului și investițiilor - IPA)

 43.300.000 Lei Iun./2016 Iul./2016

K-02 Eficientizarea modului de alocare a resurselor financiare destinate promovării exporturilor Nu este cazul Feb./2016 Dec/2016

K-03 Eficientizarea gestionării participaţiilor deţinute de stat prin reorganizarea DPAPS și a AAAS Nu este cazul Ian/2016 Iunie/2016
K-04 Continuarea procesului de îmbunătățire a performanței activității companiilor în care statul deține controlul și 

implementarea principiilor de guvernanță coorporativă
Prevazute in Bugetul 
de venituri si 
cheltuieli al 
procesului de  
Privatizare (in curs 
de elaborare)

Ian/2016 Oct/2016

K-05 Identificarea unor sectoare de business prioritare pentru finanțarea initiațivelor antreprenoriale: industrii creative 
(inovatie, IT&C), turism, agricultură și cercetare-dezvoltare;

 159.490.000 Lei Ian/2016 Aprilie/2016

K-06 Dezvoltarea unui proiect/organism/fond de investiții în parteneriat public-privat care să capitalizeze potențialul 
românilor din afara granițelor astfel încât aceștia să devină agenți economici sau investitori pe plan local. 

Nu este cazul Ian/2016 Sept/2016

K-07 Elaborarea unui Plan de Dezvoltare Economică pe Termen Mediu și Lung a României Ian/2016 Oct/2016
K-08 Crearea mecanismelor de implementare a planului de dezvoltare economică Ian/2016 Oct/2016

(K-21-K-69)

K-22 Organizarea activităților MECRMA în domeniul afacerilor europene Nu este cazul Ian/2016 Sep/2016

P-3 Redefinirea dimensiunii economice a diplomației 
românești

K-23 Reorganizarea rețelei de atașati economici Nu este cazul Mar./2016 Iul./2016

K-24 Aprobarea Strategiei miniere 2015-2030 aflată în dezbatere publică Nu este cazul Ian/2016 Martie/2016
K-25 Creşterea gradului de transparenţă şi eficienţă a modului de alocare a resurselor financiare dedicate activităţilor de 

conservare, închidere subterană și ecologizare a exploatărilor miniere. Buget Global pentru conservarea, închiderea și 
ecologizarea minelor (Oana BIZGAN)

 80.000.000 Lei Ian/2016 Martie/2016

K-26 Analiza capacităţilor de producţie din industria specială şi reorganizarea agenţilor economici funcţie de nevoile de 
înzestrare şi cerinţele pieţei de profil

 40.573.000 Lei Ian/2016 Iunie/2016

K-27 Demararea investiţiilor pentru retehnologizarea fabricilor în baza OUG nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea 
de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 17.198.000 Lei Ian/2016 Iunie/2016

K-28 Stabilirea unui plan pe 10 ani de participare a industriei naționale de apărare la înzestrarea armatei  Nu este cazul Ian/2016 Oct/2016

K-29 Clarificarea mecanismelor de elaborare, coordonare și punere în aplicare a politicilor în domeniul antreprenoriatului și 
IMM-urilor

Nu este cazul Ian/2016 Iunie/2016

K-30 Stimularea apariției și dezvoltării fondurilor de Venture Capital Ian/2016 Sep/2016

Ian/2016 Oct/2016Reorganizare/eficientizare a activităților de promovare a relațiilor comerciale, atragere investiții străine și susținerea 
investițiilor românești în străinătate. Evaluarea și redistribuirea resurselor umane și materiale în funcție de prioritățile 
economico-comerciale naționale.

K-21 Nu este cazul

B Îmbunătățirea administrării participațiilor 
statului/definirea rolului statutului ca acționar 

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)
A Promovarea Relaţiilor Comerciale Externe precum şi 

creşterea volumului de investiţii străine în România, dar 
şi a investiţiilor române în străinatate

PROCESE INTERNE (P)

D Întocmirea Planului de Dezvoltare Economică pe Termen 
Mediu și Lung a României

C Stimularea Mediului de afaceri intern și a Turismului

P-1

P-4

Nu este cazul

 Nu este cazul 
Încurajarea Antreprenoriatului și IMM-urilor; 
Îmbunătățirea accesului la finanțare

P-6

P-2 Consolidarea profilului și rolului României în cadrul UE în 
domeniile de competență MECRMA

Reorganizarea și eficientizarea industriei Miniere

Reorganizarea și eficientizarea industriei de ApărareP-5

Creșterea și diversificarea geografică și sectorială a 
exporturilor, augmentarea fluxurilor de capital străin și 
românesc
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K-31 Instituirea mediatorului de credite pentru IMM-uri care să asigure realizarea a 3 scopuri: creșterea creditării IMM-urilor, 

oferirea de soluții întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obține finanțări de la bănci și sesizarea Guvernului 
în cazul apariției unor probleme nerezolvate majore.

Ian/2016 Sep/2016

K-29 Analizarea și consultarea din perspectiva debirocratizării a trei sectoare de activitate/industrii care generează valoare 
adaugată economiei prin antreprenoriat. Ca urmare a acestei analize, vom sprijini mediul de afaceri prin debirocratizarea 
accelerată a instituțiilor care interacționează cu agenții economici din aceste trei industrii.

Nu este cazul Ian/2016 Sep/2016

K-30 Crearea unui Consiliu Consultativ de tip “rețea” format din ambasadori ai antreprenoriatului cooptați din mediul de 
business (antreprenoriat și multionaționale) care să dialogheze constant cu instituțiile statului

Nu este cazul Ian/2016 Oct/2016

K-31 Elaborarea strategiei de marketing a României, pe principalele forme de turism, destinații macroregionale Ian/2016 Sep/2016
K-32 Identificarea și atragerea de surse de finanțare a turismului Ian/2016 Oct/2016

(K-71-K-79)

K-71 Reorganizarea sistemului de selecție și trimitere la post a personalului aferent birourilor economice externeșsi 
demararea procedurilor pentru ocuparea posturilor vacante

Nu este cazul Mar./2016 Iulie/2016

K-72 Angajarea de personal local pentru rețeaua externă Nu este cazul Iul./2016 Sep./2016

K-73 Promovare HG pentru reorganizare DPAPS Nu este cazul Ian/2016 Aprilie/2016
K-74 Completarea personalului cu analiști piață capital (CFA) Nu este cazul Ian/2016 Sep/2016

K-75 Demararea procedurilor pentru ocuparea posturilor vacante Nu este cazul Ian/2016 Feb/2016
K-76 Perfecționarea profesională a personalului existent. Se adaugă și bugetul prevăzut în programul global POCA (Oana 

BIZGAN)
 295,000 Lei Ian/2016 Oct/2016

K-77 Atragerea tinerilor aflați la studii în străinătate în programe de intership în cadrul birourilor economice externe Nu este cazul Mar/2016 Oct/2016

K-78 Derularea unor programe de intership în cadrul ministerului și structurilor subordonate cu studenți din 
România/străinătate

Nu este cazul Mar/2016 Oct/2016

(K-81-K-89)

(K-91-K-99)

L-91 Promovare proiect OUG de preluare a DISPPP pentru înființare ulterioară a Autorității pentru Promovarea Relațiilor 
Comerciale Externe

Nu este cazul Ian/2016 Ian/2016

K-92 Modificare/completare HG nr. 486/2004 (Consiliul de Export), HG nr. 296/2007 (mecanisme Program de derulare a 
exporturilor), OUG nr. 120/2002 (sistemul de susținere a  exporturilor)

Nu este cazul Feb./2016

Optimizari 
estimative >100,000 

Ian/2016 Oct/2016

K-83

N/A

 8.063.603 Lei Ian/2016 Oct/2016

Ian/2016 Oct/2016
RESURSE FINANCIARE (F)

Elaborarea și promovarea unor proiecte de dezvoltare a capacității administrative finanțate din fonduri europene

K-81

K-82

Restructurarea posturilor care nu își justifică existența economica

K-21 Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate conform H.G. 775/2015 privind Strategia Naționala pentru 
Competitivitate

Nu este cazul in 
2016

Ian/2016 Iunie/2016

Reorganizarea DPAPS pe domenii de competență

P-7 Debirocratizarea și fluidizarea dialogului public-privat

P-9 Dezvoltarea Strategiei Naționale pentru Competitivitate

Atragerea de finanțări nerambursabile (POCA)

F-2 Eficientizarea patrimoniului imobiliar al Ministerului și al 
structurilor din subordine

Dezvoltare sectorului de Turism

Adptarea cadrul legislativ  pentru promovarea relațiilor 
comerciale externe prin Autoritatea pentru Promovarea 
Relațiilor Comerciale Externe

L-1

U-3 Consolidarea funcțiilor suport din minister și structurile 
subordonate

P-8

U-4

F-1 Eficientizarea costurilor cu rețeaua de comerț exterior

F-3

PROCESE LEGISLATIVE (L)

    

 9.253.000 Lei 

    
   

U-1 Reorganizare pe baza de criterii de eficiență și 
competență a rețelei externe a MECRMA

RESURSE UMANE (U)

U-2

Oct/2016

Atragerea studenților/proaspeților absolvenți în 
programe de intership
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K-93 Promovarea proiectului Legii Industriei de Apărare Nu este cazul Ian/2016 Martie/2016
K-94 Promovarea proiectului Legii Minelor Nu este cazul Ian/2016

K-95 Finalizarea şi promovarea spre adoptare a proiectului Legii Turismului Nu este cazul Ian/2016 Sep/2016
K-96 Adoptarea unor acte normative în domeniul protecției consumatorilor Nu este cazul Ian/2016

K-97 Modificare/completare OUG nr. 55/2015 și HG nr. 957/2015 (organizare și funcționare MECRMA) Nu este cazul Ian/2016 Martie/2016

K-98 Finalizarea şi promovarea proiectului de modificare a Legii nr. 64/2008 Nu este cazul Ian/2016

Legiferarea dezvoltării/restructurării unor sectoare 
industriale (Legea Industriei de Apărare, Legea Minelor 
etc)

L-4 Legiferarea politicilor industriale în domeniile de 
competență

Legile privind domeniul turismului și protecției 
consumatorilor 

L-3

L-2
Oct/2016

Oct/2016

Oct/2016
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