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Alocuțiune  susținută  de  prim-ministrul  Nicolae-Ionel  Ciucă  la  Forumul

economic organizat de AmCham  

 

Stimate domnule Ionuț Simion, președinte al AmCham România, 

Stimate domnule David Muniz, însărcinat cu afaceri al ambasadei SUA,

Stimați invitați,

Doamnelor și domnilor,

Aș  dori,  încă  de  la  început,  să  transmit  recunoștință  pentru  întărirea  prezenței

americane pe Flancul Estic.  E un gest care arată în plus coeziunea și  unitatea în

interiorul Alianței Nord-Atlantice și decizia de a întreprinde ce este necesar pentru

ca toate țările aliate să se simtă apărate și protejate de orice situație conflictuală.

Salut  inițiativa  Camerei  de  Comerț  Americane  în  România  de  a  organiza  acest

Forum de afaceri, demers ce vine în întâmpinarea dialogului deschis de Guvernul

României cu reprezentanții mediului de business.

Asumarea principiilor transparenței, stabilității și predictibilității legislative, precum

și  a  consultărilor  active  sunt  factori  determinanți  pentru  consolidarea  încrederii

investitorilor în economia României. 

Mesajul  pe  care  doresc  să  îl  transmit  în  cadrul  acestui  Forum  de  afaceri  este:

”Investim împreună, construim împreună!”

Dimensiunile economice și de securitate ale Parteneriatului Strategic între România

și  Statele  Unite  ale  Americii  reprezintă  un  fundament  solid  pentru  a  face  față

provocărilor actuale. Alături, umăr la umăr, putem întări Flancul Estic al Uniunii

Europene  și  Organizației  Nord-Atlantice  și  vom  descuraja  amenințările  într-o

postură de apărare consolidată. 
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În ultimii ani, România a înregistrat progrese economice remarcabile, iar reziliența

în perioada pandemiei a reprezentat o provocare pentru noi toți. 

Ca  prioritate  imediată,  soluțiile  Guvernului  de  răspuns  la  criza  energetică  au  în

vedere atât protejarea cetățenilor, cât și asigurarea condițiilor necesare sectoarelor

economice  să-și  desfășoare  activitatea  în  condiții  de  eficiență  și  competitivitate.

Evaluăm permanent  efectele  implementării  acestor  măsuri  și  avem în  vedere,  în

perspectiva datei de 1 aprilie, noi soluții legislative adaptate situației provocate de

criza energetică.

Guvernul este în continuare angajat în accelerarea reformelor structurale și investirea

eficientă  a  fondurilor  naționale  și  europene.  România  este  o  destinație  sigură de

business, competitivă și orientată spre modernizare și dezvoltare!

Doamnelor și domnilor, 

Stimați invitați,   

Prin  bugetul  pentru  acest  an  am  alocat  cele  mai  consistente  fonduri  naționale

destinate până acum investițiilor  – 88 miliarde de lei. 

Acestora,  se  adaugă,  pentru  următorii  ani,  alte  80  de  miliarde  de  euro,  de  care

România va beneficia prin Cadrul Financiar Multianual și prin Planul Național de

Redresare  și  Reziliență,  o  oportunitate  unică  de  a  recupera  decalajele  majore  în

domenii strategice.

Fie că vorbim despre digitalizare și  energie, sănătate și  infrastructură, educație și

mediu, avem perspectiva unei dezvoltări sustenabile, axată pe modernizarea țării și

creșterea calității vieții oamenilor.

Avem  nevoie  să  lucrăm  împreună,  mediul  privat  și  administrație,  doi  piloni

importanți pentru asigurarea succesului acestui plan ambițios. 
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Implementarea  proiectelor  de  investiții  va  fi  însoțită  de  reformele  asumate  prin

PNRR:  reforma fiscală,  a  companiilor  de stat,  reformele  din  domeniile  educație,

sănătate  și  pensii,  politica  de decarbonizare și  susținerea  dezvoltării  energiei  din

surse  regenerabile.  Suntem  preocupați  de  finalizarea  la  timp  a  procedurilor  de

achiziții publice pentru marile investiții, având în vedere calendarul foarte strâns al

implementării acestui Plan.

Doamnelor și domnilor,

Accelerarea procesului de transformare digitală a economiei și societății românești

în ansamblu reprezintă un pilon important în PNRR, dar și un element fundamental

în  vederea  implementării  noului  model  de  dezvoltare  a  României  și  realizării

convergenței cu statele europene avansate.

Guvernul va încuraja deschiderea operării serviciilor IT&C din sectorul public către

sectorul privat, prin organizarea de parteneriate public-private, transfer de tehnologie

și  know-how  către  și  dinspre  firmele  competente  și  competitive,   reutilizarea

componentelor și promovarea tehnologiilor open-source.

Crearea  cadrului  necesar  pentru  tranziția  la  economia  și  societatea  digitale,  prin

inovații și tehnologii relevante și competitive contribuie la obiectivul Guvernului de

a implementa o nouă paradigmă fundamentată pe o dezvoltare sustenabilă socială și

economică. 

Voi face referire la cele mai importante proiecte în domeniul digitalizării, a căror

perspectivă de finanțare este foarte bine conturată. 

Implementarea  Cloud-ului  Guvernamental,  un  proiect  major  adaptat  cerințelor

utilizatorilor  finali,  firme  și  cetățeni,  pentru  care  există  alocare  în  PNRR  de

aproximativ 375 milioane de euro.  
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Cartea  de  identitate  electronică  și  semnătura  digitală  calificată,  proiecte  ce  vor

contribui  la  simplificarea  relației  cetățenilor  cu  statul  și  la  creșterea  calității  şi

accesibilității serviciilor publice.

Realizarea sistemului de e-Health și telemedicină, digitalizarea sistemului judiciar,

implementarea unui sistem informatic integrat în domeniul mediului, implementarea

proceselor de digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale, al administrației

publice, sunt  de asemenea,  proiecte care vor îmbunătăți  radical  serviciile publice

oferite cetățenilor și mediului economic. 

Oportunitatea  investițiilor  în  domeniul  digitalizării  este  armonios  completată  de

perspectivele  ce  pot  fi  valorificate  în  sectoare  industriale  sustenabile  precum

industria  auto,  a  echipamentelor  electrice  și  subansamblelor,  industria

microelectronică,  a  semiconductorilor  și  componentelor  microelectronice  pentru

tehnologii avansate. 

Prin Ministerul  Economiei,  vor fi  lansate proiecte cu o schemă de finanțare prin

Planul  Național  de  Redresare  și  Reziliență  de  500  de  milioane  de  euro  pentru

industria microelectronică.    

România  este  bine  poziționată  pentru  a  deveni  un  contribuitor  efectiv  în  acest

program ambițios,  având în  vedere tradiția  în  domeniu,  continuată  în  mai  multe

centre  de  excelență,  precum și  faptul  că  sunt  găzduite  deja  investiții  industriale

semnificative, de mare interes european, precum industria automobilului. 

Sectorul  energetic,  cu  accent  asupra  energiei  produse  din  surse  regenerabile  cu

emisii scăzute de carbon, retehnologizarea şi modernizarea reţelelor de energie şi

investiţii în capacităţile de stocare a energiei reprezintă, de asemenea, o oportunitate

importantă. 

Sursele  curate  de energie  reprezintă  viitorul,  dar  și  garanția  ridicării  gradului  de

independență energetică. Investițiile programate prin Planul Național de Redresare și
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Reziliență  și  Fondul  de  Modernizare  sunt  în  măsură  să  transforme  radical

infrastructura energetică a României, precum și mixul energetic, oferind oportunități

de finanțare de peste 16 miliarde de euro, până în 2030.

Provocările majore privind reducerea efectelor generate de schimbările climatice au

nevoie de un set de soluții adecvate, iar în contextul Pachetului legislativ Fit For 55

prioritățile  economice  se  îndreaptă  către  crearea  infrastructurii  necesare  pentru

dezvoltarea capacităților de energie verde, atragerea de investiții strategice și crearea

de ecosisteme industriale inovative.

Sprijinirea  inovării  industriale,  prin  canalizarea  finanțării  cercetării-dezvoltării-

inovării  prin  intermediul  unor  clustere  de  excelență,  pe  termen  lung,  este,  de

asemenea, o pârghie esențială pentru a asigura creșterea competitivității economice.

Aceste  direcții  sunt  incluse  în  viziunea  Guvernului  de  modernizare  a  industriei

românești,  prin  integrarea  digitalizării,  a  inovării  tehnologice  și  sociale,  a  eco-

inovării și economiei circulare.

Stimați invitați,

România este ferm angrenată în procesul de dezvoltare a infrastructurii de transport,

ca o condiție sustenabilă pentru asigurarea creșterii economice, crearea de noi locuri

de muncă, îmbunătățirea mobilității în contextul unei piețe în continuă dinamică de

creștere și competitivitate.

Pentru  România,  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport  reprezintă  un  obiectiv

strategic  pe  termen  mediu  și  lung,  în  toate  sectoarele:  transport  rutier,  transport

feroviar, transport naval și transport aerian.

Programul  Investițional  pentru  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport  pentru

perioada  2021-2030,   reflectă  concentrarea  eforturilor  politice,  instituționale  și

financiare ale României pe un set clar de priorități, astfel încât să conducă la crearea

unei rețele naționale de transport, care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare

a României. 
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Din  perspectiva  politicilor  europene  și  naționale,  Programul  are  ca  obiectiv

recuperarea deficitului de infrastructură de bază la nivel național pe toate domeniile

de transport, dar mai ales în sectorul de transport rutier. 

Onorată audiență,

Așa cum am subliniat la începutul intervenției mele, Guvernul înțelege importanța

stabilității și predictibilității legislative, a transparenței și a dialogului. 

Consultările  avute  cu  reprezentanții  mediului  de  afaceri  au  relevat  așteptările

investitorilor și soluțiile prin care Executivul poate stimula proiectele de investiții.

Politicile fiscale avantajoase, acordarea ajutoarelor de stat sau a facilităților fiscale,

forța  de  muncă  de  înaltă  calificare  reprezintă  elemente  care,  împreună  cu

oportunitățile  prezentate  anterior,  fac  din  România  o  destinație  preferată  de

investitori. 

Deschiderea  negocierilor  de  aderare  la  Organizația  de  Cooperare  și  Dezvoltare

Economică, ce reunește cele mai puternice state economice din lume, este o garanție

în plus, menită să consolideze încrederea mediului de afaceri în economia României.

Doamnelor și domnilor,

Evaluările  Consiliului   Investitorilor  Străini  arată  că   că  încurajarea  investițiilor

poate crește potențialul de dezvoltare economică a României de 4,5 ori până în anul

2040.  Pentru  România,  investitorii  americani  reprezintă  un  reper  strategic.  Noi

contăm pe dorința companiilor dumneavoastră de a fi  parte din succesul  pe care

România îl poate cunoaște prin ancorarea sa durabilă în comunitatea democrațiilor

consolidate.

Mesajul cu care aș dori să încheie intervenția mea este: Aveți încredere în România,

în oportunitățile și avantajele competitive pe care economia noastră le oferă! Veniți

să dezvoltăm împreună proiecte de viitor în digitalizare,  energie curată și  mediu,

infrastructură, tehnologii avansate!

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la acest Forum de afaceri și doresc

mult succes dezbaterilor!
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