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Rogojinaru (MEEMA): Harta economică a României ar trebui să fie gata în cel mult o 
lună 

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, 

Liviu Rogojinaru, a declarat, sâmbătă, că în cel mult o lună se va finaliza harta 

economică a României, care va cuprinde oferta fiecărui judeţ din punct de 

vedere al producţiei şi al capacităţii forţei de muncă. 
 
"Poate ar fi trebuit să încep cu el - programul de internaţionalizare - pentru că la 
momentul actual facem nişte analize foarte clare vizavi de modul în care putem să 
exportăm mai mult, cum putem să producem mai mult. Încercăm să luăm partea mai 
puţin urâtă a acestei crize, şi să ieşim foarte repede din criză printr-o încercare de a 
exporta şi de a internaţionaliza mai mult firmele din România. Am început deja 
analiza cu reprezentanţii comerciali, economici, ai României, în ţările unde avem 
aceşti reprezentanţi. Avem un nou timp de abordare a modului în care vom 
internaţionaliza firmele româneşti, am început să creăm o aşa-numită hartă 
economică a României, pentru că trebuie să plecăm de la premisa: ce mai putem să 
facem şi ce mai putem să exportăm", a precizat Rogojinaru, la Antena 3. 
 
În opinia sa, harta economică a României va cuprinde informaţii despre companiile 
fiecărui judeţ, iar finalizarea ei este estimată în maximum o lună. 
 
"Harta economică a României ar trebui să fie gata în cel mult o lună de zile. Va 
cuprinde detalii despre fiecare judeţ şi care mai este oferta pe care poate să o aibă 
din punct de vedere a ceea ce produce, care sunt companiile, pe ce coduri CAEN 
sunt aceste companii puse, precum şi capacitatea de forţă de muncă a fiecărui 
judeţ", adăugat el. 
 
De asemenea, Rogojinaru susţine că la nivelul ministerului se face o analiză "foarte 
serioasă" în privinţa importurilor pe care le face România şi cererile actuale în 
condiţiile crizei provocate de coronavirus. 
 
"O să facem o analiză foarte serioasă în privinţa importurilor pe care le face 
România, ca să ştim ce anume trebuie să producem ca să acoperim noi, din 
producţie proprie, necesităţile noastre. Analizăm care sunt cererile actuale în 
condiţiile de coronavirus, care vedeţi că acoperă întreaga planetă, care sunt 
cerinţele ca să putem să producem aşa ceva. Vă pot da şi un exemplu: până acum 
noi avem o mare problemă vizavi de acele aparate de respirat - ventilatoare - avem 
prea puţine. Sunt deja trei firme din România care încep să le producă în maximum 
două săptămâni, să avem capacitatea de a exporta noi acest tip de aparat medical, 
şi de ce nu, să încercăm şi altele", a explicat oficialul de la 
Economie.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Dicu, editor: Mariana Nica) 
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Rogojinaru (MEEMA): Lucrăm la modificarea programului Start-Up Nation; încercăm 
să dăm mai mulţi bani din fonduri europene 
 

Modificarea programului Start-Up Nation pentru simularea înfiinţării de noi 

întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), cel de dezvoltare a activităţii comerciale, 

produse şi servicii, precum şi programul pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în sectorul IMM-urilor sunt printre programele aflate în analiza 

Ministerul Economiei, în vederea susţinerii mediului de afaceri din România. 
 
"Am modificat şi lucrăm în continuare la modificarea programului Start-Up Nation 
pentru simularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. Repunem pe picioare 
programul de dezvoltare a activităţii comerciale, produse şi servicii, programul pentru 
dezvoltarea culturii antreprenoriale în sectorul IMM-urilor şi programul naţional 
multianual de microindustrializare. Toate acestea sunt deja cu tot ceea ce înseamnă 
aparatul birocratic din spate gata. Aşteptăm să vedem de câţi bani dispunem. Avem 
de asemenea programul naţional multianual pentru susţinerea artizanatului. Iar la 
programul Start-Up Nation, lucrurile sunt relativ clare, pentru că pe lângă faptul că 
încercăm să digitalizăm, să informatizăm partea asta de noi întreprinderi care pot să 
apară, încercăm să punem în practică o creştere a capacităţii manageriale a celor 
care vor înfiinţa aceste societăţi, încercăm chiar să dăm mai mulţi bani, dacă vom 
avea, din fonduri europene", a declarat, sâmbătă, secretarul de stat în Ministerul 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, la Antena 3. 
 
El a precizat că deocamdată nu ştie despre ce fonduri suplimentare este vorba 
pentru programul Start-Up Nation deoarece de partea de negociere se ocupă MFP şi 
MFE. 
 
"Nu pot să spun deocamdată că sunt fonduri suplimentare până când nu am de la 
colegii care se ocupă de partea de negociere de la Ministerul de Finanţe, şi cei de la 
fondurile europene, ca să ştim exact despre ce bani discutăm", a mai spus 
Rogojinaru. 
 
La începutul lunii februarie, oficialul de la Economie afirma că programul Start-Up 
Nation din acest an va avea un buget de circa un miliard de lei, din care vor putea 
primi finanţare circa 5.000 de firme. 
 
În ceea ce priveşte schimbările preconizate în program pentru acest an, Rogojinaru 
amintea de procedura de cofinanţare a proiectelor, precum şi de faptul că solicitanţii 
să fie obligaţi să facă dovada că au urmat un curs de specialitate, cu excepţia celor 
care sunt deja economişti sau ingineri. 
 



Aplicaţia pentru înscrierea în programul Start-Up Nation a fost deschisă pe data de 
27 decembrie 2018. 
 
Conform datelor oficiale, la prima ediţie programului au fost depuse peste 19.200 de 
planuri de afaceri, iar în ediţia a doua 33.514. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela 
Dicu, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu) 

 


