INFORMARE
privind desfasurarea conferinței de lansare a proiectului
“Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale si societăților cu capital de stat”
În cursul zilei de 16 octombrie 2018, Ministerul Economiei a organizat la București, Conferința de
lansare a proiectului „Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu
capital de stat” – Cod SIPOCA 388, Cod SMIS2014+115784.
Proiectul ”Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale si societăților cu capital de
stat” a început la data de 16 iulie 2018, urmând să fie finalizat la data de 16.09.2020. Valoarea
totală a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 2.946.605,45 lei și valoarea
cofinanțării UE este de 2.474.463,07 lei.
La eveniment au participat secretarii de stat coordonatori ai domeniilor resurse minerale
neenergetice si societăți cu capital de stat, reprezentanți din conducerea Ministerului Economiei
și Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și invitati de la
instituțiile și organizațiile reprezentative pentru proiect.
La deschiderea conferinței domnul Constantin IVAN, secretar de stat, multumeste participantilor
pentru prezenta in numar mare la evenimentul de diseminare a informatiilor proiectului finantat
prin Programul Operational Capacitate Administrativa si subliniaza importanța proiectului pentru
Ministerul Economiei, implementarea acestuia urmând să conducă la pregătirea deciziilor în mod
participativ și transparent, la optimizarea reglementărilor legislative din portofoliu și creșterea
calității politicilor publice în cele două domenii de intervenție, pentru beneficiul cetățenilor. In
cadrul acestui proiect sunt propuse politici pentru cele doua domenii: Politica resurselor minerale
pentru un minerit durabil, Strategia pentru materii prime cu actualizarea listei de materii prime
critice, Politica de administrare a societatilor cu capital de stat cu accent pe competitivitate si
crearea de parteneriate publice, Politica de restructurare – reorganizare a societatilor.
Domnul Bogdan ANDRONIC, secretar de stat, a accentuat faptul ca pentru succesul proiectului
este necesar un flux bun de comunicare si networking, transferul de know-how si adoptarea unor
modele rezultate din dezbateri largi, in care sa fie implicati experti, practicieni, mediul
universitar, organizatii neguvernamentale si specialistii ministerului.
Prezentarea generală a proiectului a fost făcută de doamna Valerica MAITAN, managerul de
proiect. Scopul proiectului se referă la adoptarea unei abordări moderne și inovatoare, axată pe
facilitarea dezvoltării socio-economice a țării, prin intermediul unor servicii publice, investiții și
reglementări de calitate. Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului constau, pe de
o parte, în elaborarea și publicarea în Monitorul Oficial a două acte normative, câte unul pentru
fiecare domeniu de intervenție, resurse minerale neenergetice și societăți cu capital de stat, iar
pe de altă parte, în elaborarea a două politici publice elaborate în domeniile de referință ale
proiectului.
Un alt rezultat al proiectului constă în instruirea unui grup de 60 de persoane, pentru
îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice
centrale și în organizarea a două vizite de studiu în țări care au expertiză în simplificarea
legislației si elaborarea de politici publice, în domeniile vizate de proiect.
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Pentru domeniul resurse minerale, domnul Gavril Baican, consilierul ministrului economiei a
prezentat tema „Soluții pentru relansarea producției de minereuri neferoase”. Dupa prezentarea
generala a evolutiei domeniului dupa restructurare, a subliniat locul si rolul tarii noastre in
context european, potentialul de materii prime critice, specificul zacamintelor, situatia
principalilor producatori de metale pe plan mondial, posibilitatile de extractie si necesitatea
asigurarii unei dezvoltari durabila.
Au mai avut loc prezentări din partea domnului Victor Vlad Cazana, președintele DPAPS
referitoare la domeniul societati comerciale, doamnei Magdalena Niculescu, director DJRI
referitoare la necsitatea atragerii fondurilor europene și a doamnei Gabriela Pirvu, manager de
proiect SIPOCA 7, care sublinita complementaritatea proiectelor.
Intervențiile specialiștilor prezenți la lansare, s-au axat pe necesitățile identificate până în
prezent și la posibile linii generale de dezvoltat în proiect, respectiv: politica minerală a
României, baza de date integrată cu informații legate de resurse, codul minier – compendiu de
acte care sa acopere tot ciclul de viață al obiectivului minier, compendiu legislativ pentru
societățile cu capital de stat, legislație pentru modernizarea societăților, etc.
La eveniment au participat peste 70 de persoane din aparatul propriu al Ministerului Economiei,
al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, reprezentanți de la
alte instituții publice (Ministerul Energiei, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Institutul
Geologic al României), societăți (Radioactiv Mineral SA, SN a Sarii SA, Baita SA, OPCOM SA,
Teletrans SA, SN Apelor Minerale SA, Romaero SA), asociații și patronate (Patronatul Produselor
de Agregate Minerale, Asociația Patronala Miniera).
Pentru buna implementare a proiectului vor avea loc intâlniri periodice si consultari în grupuri de
lucru, cu reprezentanți ai autorităților centrale și locale, specialiști din domeniu, care vor fi
implicati activ in inventarierea, analiza, elaborarea propunerilor de simplificare a legislatiei,
impactul reglementărilor, recomandări de politici publice și alte aspecte relevante pentru
activitatea ministerului economiei si implementarea cu succes a proiectului. Informații detaliate
vor fi postate la secțiunile dedicate pe paginile de internet ale Ministerului Economiei și DPAPS.

http://economie.gov.ro/aparat-propriu/resurse-minerale-neenergetice
www.dpaps.gov.ro

Competența face diferența!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
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