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România va avea un instrument financiar pentru producţia de echipamente 
destinate independenţei energetice (ministru) 
 

România va avea avea în cursul acestui an un instrument financiar care va 
încuraja producţia de echipamente pentru asigurarea independenţei 
energetice, a afirmat marţi Ministrul Economiei, Florin Spătaru, în cadrul 
unui eveniment de specialitate. 
 
"Vom avea în cursul acestui an un instrument financiar care va încuraja 
producţia de echipamente pentru asigurarea independenţei energetice. Şi 
aici vorbim de panouri fotovoltaice, vorbim de pompe de căldură, vorbim de 
toate echipamentele necesare pentru realizarea acestei reţele energetice. 
De asemenea, vorbim de electrificare. În România, suntem în discuţii 
avansate - am şi aprobat un Memorandum săptămâna trecută în Guvern, 
prin care Ministerul Economiei se va ocupa de atragerea investitorilor şi 
dezvoltarea unor lanţuri de producţie pe producţia de baterii şi, de 
asemenea, vorbim de digitalizare şi automatizare, tot ceea ce ţine de 
crearea unor unităţi de producţie, dar şi unor unităţi hub-uri de cercetare, 
dezvoltare, inovare pe zona digitalizării.", a menţionat Florin Spătaru, la 
Forumul Investitorilor - 2023, organizat de ziarul Bursa. 
 
Totodată, el a precizat că în perioada următoare se doreşte dezvoltarea 
industrială pe bază de licenţe. Ministrul Economiei a făcut referire la 
asigurarea unui transfer tehnologic prin parteneriate cu companii străine - 
şi asigurarea unor măsuri suport pentru companiile româneşti în 
achiziţionarea acestor licenţe şi dezvoltarea unor unităţi de producţie sub 
licenţe. 
 
"Împreună cu Ministerul de Finanţe încercăm să găsim soluţii de finanţare, 



soluţii de finanţare care pot veni din granturi, din alocarea fondurilor de 
coeziune 2021-2027 către aceste direcţii strategice", a mai spus ministrul. 
 
El a menţionat că se doreşte asigurarea unui sistem de finanţare pentru 
companiile private şi pentru investitori, prin intermediul băncilor europene 
pentru că stabilitatea unui sistem financiar e importantă sau esenţială 
pentru asigurarea acestor planuri. 
 
"Mai mult ca niciodată - şi cred că vedem asta în ultimele zile - stabilitatea 
unui sistem financiar e importantă sau esenţială pentru asigurarea acestor 
planuri, pentru că putem să discutăm foarte mult de dezvoltarea unor 
unităţi de producţie, putem să discutăm foarte mult de ceea ce face 
Guvernul sau ceea ce facem prin ministerele de linie pentru încurajarea 
acestor investiţii, dar există şi o parte de cofinanţare care trebuie asigurată 
de sistemul financiar. Mă bucur foarte mult că discutăm în această 
perioadă, inclusiv la Parlament, de parteneriatul public-privat, de modalităţi 
de finanţare prin intermediul BEI, prin intermediul BERD-ului, pentru a 
putea să ne ducem la îndeplinire aceste obiective", a adăugat Florin 
Spătaru. 
 
În opinia sa, este important ca statul să devină partener şi să înţeleagă că 
îndeplinirea acestor obiective pe termen lung nu se poate face decât cu 
investitorii privaţi. 
 
"Pe de altă parte, investitorii privaţi în aceste momente dificile, au nevoie 
de capitalul de încredere din partea statului. Şi aici, bineînţeles, nu ne 
dorim un stat majoritar, nu ne dorim un stat care să vină să intervină în 
piaţă, în competitivitate. Avem nevoie de un stat care să acţioneze acolo 
unde trebuie şi să sprijine", a punctat ministrul. AGERPRES/(AS - autor: 
Nicoleta Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea) 
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Anca Dragu, despre tensiunile de pe piaţa asigurărilor: Un mesaj negativ 
pentru potenţialii investitori în piaţa de capital 
 

Tensiunile de pe pia ţa asigur ărilor transmit un mesaj negativ 
poten ţialilor investitori în pia ţa de capital din România, existând un 
fenomen de contagiune de la un segment al pie ţei, la întreaga pia ţă, a 
afirmat mar ţi Anca Dragu, senator, membru al Comisiei pentru bu get-
finan ţe. 
 
În opinia sa, statul trebuie să intervină foarte rapid şi foarte ferm şi să vină 
cu măsuri care să restabilească încrederea. 
 
"Pentru un non-participant: se uită la această piaţă, ceva nebulos, când 
mai aude şi că un segment din piaţa de capital, respectiv piaţa asigurărilor, 
acolo e ceva, sunt nişte miliarde care nu se mai găsesc, sunt nişte clienţi 
păgubiţi, cu siguranţă este un mesaj foarte, foarte prost. Cei care consideră 
piaţa de capital o zonă nebuloasă şi nu vor să intre îşi vor întări sentimentul 
că trebuie să se ţină departe de piaţa de capital în general. Deci este acest 
fenomen de contagiune de la un segment al pieţei, la întreaga piaţă şi, 
tocmai de aceea, statul trebuie să intervină foarte rapid şi foarte ferm şi să 
vină cu măsuri care să restabilească încrederea, să zică ok, este un eşec, 
este un faliment, dar uite, am găsit vinovaţi, au plătit, avem oameni mai 
buni de data asta. Continuăm drumul într-o altă formulă", a menţionat Anca 
Dragu, la Forumul Investitorilor - 2023, organizat de ziarul Bursa. 
 
Ea a fost întrebată ce mesaje transmit, din punctul său de vedere şi ca fost 
ministru de finanţe, tensiunile de pe piaţa asigurărilor pentru încrederea în 
piaţa de capital. 
 
"Cred că într-adevăr este un efect de contagiune negativ pentru întreaga 
piaţă şi degeaba spunem noi că vrem să vedem lichiditate pe piaţa de 



capital, pe bursă, că vrem să vedem mai mulţi participanţi şi pe IPO, dar şi 
tranzacţionare şi lichiditate, dacă se păstrează acest sentiment neplăcut, 
nu vom ajunge la acele rezultate. Deci, aparent, fiind în aceeaşi piaţă mare 
de capital, cu siguranţă fiecare segment are influenţă asupra celălalt 
segment de piaţă. La fel şi cu băncile. Dacă vezi probleme în sectorul 
bancar, ele se transferă. De fapt, după cum aţi spus, poate chiar această 
nebuloasă din anii 90 este una dintre cauzele pentru care piaţa de capital 
în România este mult mai slabă, mai îngustă decât în alte ţări din regiune, 
ţări cu care noi vrem să ne comparăm şi trebuie să ne comparăm", a mai 
spus Anca Dragu. 
 
În ceea ce priveşte piaţa asigurărilor, ea a subliniat că "ar fi trebuit să 
vedem o decizie mult mai rapidă şi mult mai fermă acum 2 ani, când se 
ştiau toate problemele din piaţa aceasta". 
 
"Aşa, ieri, la comisie, ce am aflat? Că de fapt instituţia care trebuie să 
asigure supraveghere şi reglementare a făcut absolut tot ce se putea, pur 
şi simplu nu te poţi opune destinului. A fost un destin, în condiţiile în care 
vorbim totuşi de un cadru legal, de o instituţie întreagă care are atribuţii 
ferme, clare. Chiar ieri, în timpul audierilor, am recitit OUG 93, poate îmi 
scapă mie ceva din această ordonanţă - avea toate instrumentele pentru a 
fi intervenit mult mai devreme", a adăugat Anca Dragu. 
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Fondurile de pensii private ar putea s ă aloce 3 milioane de euro 
pentru proiecte mari de infrastructur ă (secretar de stat) 
 

Fondurile de pensii private ar putea să aloce 3 milioane de euro pentru 
proiecte mari de infrastructură, de investiţii pentru România, în condiţiile în 
care 15% din portofoliu poate să fie alocat înspre proiecte de parteneriat 
public-privat, conform reglementării fondurilor de pensii, a afirmat marţi 
Mihai Călin Precup, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. 
 
"Fondurile de pensii caută investiţii pentru a plasa banii pe termen lung şi 
investiţii sigure, cu un cash-flow, un flux de trezorerie predictibil. În 
reglementarea fondurilor de pensii, 15% din portofoliu poate să fie alocat 
înspre proiecte de parteneriat public-privat, ceea ce înseamnă undeva la 3 
milioane de euro, care ar putea să fie alocaţi înspre proiecte mari de 
infrastructură, de investiţii pentru România. Cuvântul cheie al acestui an 
trebuie să fie, pe lângă rezilienţă, parteneriat. Dacă reuşim să punem 
înainte proiecte puternice investiţionale, de parteneriat public-privat între 
stat şi sectorul privat, putem să deblocăm şi fonduri de investiţii, cum ar fi 
fondurile de pensii, înspre acest tip de investiţii", a menţionat Precup, la 
Forumul Investitorilor - 2023, organizat de ziarul Bursa. 
 
Totodată, el a precizat că guvernarea a fost preluată la un deficit bugetar 
de peste 9%, anul trecut a fost încheiat cu un deficit bugetar sub 6%, 
respectiv 5,8%, iar anul acesta se îndreaptă spre 4,4%. 
 
"Ne ţinem de ceea ce ne-am angajat faţă de Fondul Monetar Internaţional, 
faţă de Banca Mondială, să aducem deficitul bugetar sub 3% În ce priveşte 
încrederea, din punctul meu de vedere, ca un om care vine din sectorul 
privat, am avut o surpriză plăcută să văd că românii preferă să-şi plaseze 



banii în titluri de stat decât să-i ţină la saltea sau să-i pună pe contul curent, 
ceea ce reflectă faptul că îşi transferă încrederea înspre Guvernul 
României", a adăugat secretarul de stat. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta 
Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)  

 


