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România va avea anul acesta „un instrument financiar” care să încurajeze 
producţia de echipamente pentru energie regenerabilă 
 

Producţia echipamentelor pentru energie regenerabilă, încurajată. 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. 

Producţia echipamentelor pentru energie regenerabilă, încurajată 

„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. 

Defapt.ro este un proiect independent, ne poţi sprijini direcţionând 3,5% din 
impozitul tău pe venit. Durează un minut, online 

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. 



Dezvoltarea industrială pe bază de licenţe 

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. 

Statul să devină partener 

„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. 


