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Ministrul Economiei anun ţă că Guvernul a adoptat o strategie care va promova 
investi ţiile str ăine 
 
Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a precizat, marţi, că Guvernul a semnat un 
„Memorandum pentru promovarea investiţiilor străine, astfel încât România să poată 
să devină un jucător important în atragerea de investiţii din relocare sau din 
dezvoltarea unor alte capacităţi de producţie” 
Aşadar, Ministrul Economiei, Florin Sp ătaru , a precizat, marţi, că Guvernul a 
adoptat o strategie care va promova investiţiile străine şi, de asemenea, va asigura 
unele măsuri de sprijin pentru investiţiile din România . 
„Guvernul României a adoptat o strategie de atragere a investiţiilor, dar nu numai de 
atragere a investiţiilor străine, dar şi de asigurare a unor măsuri de sprijin pentru 
investiţiile din România, pentru că este important să ne concentrăm pe toată zona 
investiţională. 
Ministerul de Finanţe a lansat acel call şi a asigurat fondurile necesare pentru 
continuarea programelor investiţionale conform Hotărârii de Guvern 807 ( H.G. 
807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv 
stimularea investiţiilor cu impact major în economie n.r), iar noi, la Ministerul 
Economiei, avem în transparenţă decizională un draft de schemă de ajutor de stat 
pentru industria prelucrătoare – 300 milioane de euro, 150 de milioane în acest an, 
150 de milioane pentru anul viitor, cu intenţia clară de a extinde această schemă de 
ajutor pentru o perioadă ceva mai lungă. 
Sunt câteva dintre măsurile pe care le luăm pentru a putea să asigurăm o parte din 
finanţare. Pe de altă parte, putem să spunem că am discutat la nivelul Guvernului şi 
am semnat un Memorandum pentru promovarea investiţiilor străine, astfel încât 
România să poată să devină un jucător important în atragerea de investiţii din 
relocare sau din dezvoltarea unor alte capacităţi de producţie”, a spus, marţi, 
ministrul Economiei, Florin Spătaru. 
 
România se alinieaz ă la celelalte ţări 
Totodată, ministrul Economiei a ţinut să menţioneze că în perioada următoare, vom 
vedea câteva măsuri organizatorice, pentru a atrage investiţiile străine. 
„Practic, ne aliniem la celelalte ţări care deja au un astfel de sistem – şi vedem că au 
fost eficiente în atragerea investiţiilor străine. România are un potenţial extraordinar. 
Acesta este lucrul pe care l-am menţionat şi în discuţia pe care am avut-o cu 
comisarul european Breton, comisarul responsabil de piaţa internă. 
Pentru că avem această stabilitate energetică, vorbim de un nivel al competenţelor 
superior altor ţări din Uniunea Europeană şi vorbim, de asemenea, de programele de 
dezvoltare a infrastructurii care vor asigura avantaje competitive pentru anumite 
zone. 
Bineînţeles că nu ne vom duce către toate sferele economice, dar sunt câteva zone 
importante în care putem să aducem plus valoare la nivel european şi vom face 
aceste demersuri pentru asigurarea unui climat investiţional facil pentru investitorii 
străini sau pentru cei care deja au investit în România.”, a mai adăugat Florin 
Spătaru. 



 
 


