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Guvernul vrea s ă atragă în România companiile str ăine care au planuri de 
relocare a activit ăţilor 
 
 
Un Memorandum pentru promovarea investi ţiilor str ăine au fost discutat şi 
semnat la nivelul Guvernului, astfel încât România să poată deveni un juc ător 
important în atragerea de investi ţii din relocare sau din dezvoltarea unor alte 
capacit ăţi de produc ţie, a declarat ministrul Economiei, Florin Sp ătaru, citat de 
Agepres. 
 
"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 menţionat Florin 
Spătaru, la un eveniment de specialitate. 
Ministrul Economiei a subliniat că, în perioada următoare, vom vedea câteva măsuri 
organizatorice, astfel încât un investitor care îşi doreşte dezvoltarea unor capacităţi 
de producţie sau prestare de servicii să aibă un singur punct de contact la nivelul 
Guvernului României. El a precizat că scopul este acela de a face "acest demers 
decizional mult mai facil". 
"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 adăugat Florin Spătaru. 
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Lazea, BNR: Prioritatea zero a românilor ar trebui să fie izolarea termic ă a 
clădirilor 
 
 
 
O prioritate zero pentru oamenii din aceast ă ţară ar fi s ă se gândeasc ă la 
izolarea termic ă a clădirilor, având în vedere conflictul din Ucraina şi 
posibilitatea ca acesta s ă se prelungeasc ă dincolo de sfâr şitul anului, a 
declarat Valentin Lazea, economist- şef la Banca Na ţional ă a României (BNR), 
citat de Agerpres. 
 
"Dacă ne uităm la conflictul din Ucraina şi vedem că este posibil să se prelungească 
dincolo de sfârşitul acestui an - şi gazul este posibil să fie folosit că armă în acest 
război, cred că o prioritatea zero pentru oamenii din această ţară ar fi să se 
gândească la izolarea termică a clădirilor. 
Nu cred că există vreo altă formă de a cheltui banii - bineînţeles acum este perioada 
vacanţelor, oamenilor nu le stă mintea decât la vacanţe dar, după ce vacanţele se 
vor fi terminat, nu cred că există altă prioritate care să fie mai importantă decât 
izolarea termică a clădirilor, fără a mai aştepta să vină statul sau primăria că să le 
facă acest lucru. Oricine are puşi 5.000 de euro deoparte trebuie să facă acest lucru, 
iar cine nu are 5.000 de euro puşi deoparte să apeleze la bănci", a menţionat 
Valentin Lazea. 
 
El consideră că băncile, "în acest context, în această toamnă, ar trebui să facă un 
efort special pentru a promova acest tip de creditare pentru izolarea termică a 
clădirilor pentru că nu există altă formă de creştere a eficienţei energetice, alta decât 
economisirea". 
"Termoizolarea clădirilor este ceva ce se poate face în scurt timp şi cu un efort 
financiar mic", a subliniat Lazea. 
 
 


