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CONCEPT 

Finanțarea verde: Cum asigurăm tranziția către o economie durabilă funcțională? 

Schimbarea climatică și provocarea de a dezvolta o economie circulară funcțională au fost 
definite drept prioritățile anilor următori pentru atingerea obiectivului de transformare al 
Europei, până în 2050, într-un continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Pactul Ecologic European reprezintă foaia de parcurs și catalizatorul menit să încurajeze trecerea 
la o economie curată, fiind astfel propuse programe semnificative de finanțare publică pentru a 
sprijini cercetarea, inovarea, infrastructura și, printre altele, schimbarea modelelor de afaceri. Cu 
toate acestea, nici tranziția, nici recuperarea economică nu vor fi realizate fără mobilizarea 
finanțelor private pentru a reduce decalajul. În acest parcurs, va fi important de urmărit crearea 
unui cadru favorabil prin care să se asigure că toate sectoarele vor beneficia de tranziția durabilă, 
iar companiile - de asistență și îndrumare. 

Pe de altă parte, pandemia  de Covid-19 a scos la iveală, în ultimul an, problema rezilienței 
lanțurilor de aprovizionare și, implicit, importanța implementării politicilor de dezvoltare 
durabilă la nivel global. Lanțurile de aprovizionare regionale trebuie reorganizate, scurtate și 
transformate pentru a deveni mai rezistente la șocuri, iar pentru a putea declara durabil un lanț de 
aprovizionare, este necesar ca toate firmele de pe acel lanț să fie sustenabile. Drept urmare, 
aceste schimbări ce se întrevăd pentru viitorul apropiat ar putea reprezenta un semnal de alarmă 
pentru antreprenorii care doresc să își păstreze locul în lanțurile valorice ale viitorului. 

Pentru a veni în sprijinul companiilor care reprezintă o parte esențială a economiei și a lanțului 
valoric și, prin urmare, dețin un rol important în aplicarea obiectivelor de sustenabilitate, UE a 
dezvoltat diverse instrumente pentru stimularea și finanțarea tranziției verzi. În acest context, 
este important de menționat că 32% din fondurile prevăzute în Cadrul Financiar Multianual 
(2021-2027) și 37% din fondurile Mecanismului pentru redresare și reziliență vor fi alocate 
pentru proiecte de tranziție durabilă, eficiență energetică, transport verde și economie curată, iar 
Strategia de finanțare durabilă a UE va pune un puternic accent pe rolul instituțiilor financiare de 
accelerare a tranziției către sustenabilitate. În plus, prin Planul de investiții pentru Europa 
durabilă se propune mobilizarea investițiilor publice și deblocarea fondurilor private prin 
instrumente asociate, cum ar fi: programul InvestEU, Mecanismul pentru tranziție justă și 
fondurile pentru inovare și modernizare. Obiectivul bugetar principal al UE fiind de a mobiliza 
cel puțin un trilion de euro din investițiile legate de durabilitate în următorul deceniu, unde 
Banca Europeană de Investiții va juca un rol vital. 

Dacă etapa actuală, cunoscută sub denumirea Industry 4.0 este cea a digitalizării industriei, cea 
care va urma, etapa Industry 5.0 va fi cea a decarbonizării, unde guvernele împreună cu toți 
actorii cheie vor trebui să asigure baza legală corectă, astfel încât tranziția spre economia verde 
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să se producă lin și să fie percepută mai degrabă o oportunitate pentru dezvoltare și reinventare 
decât o provocare. 

Toate aceste subiecte ne propunem să le discutăm într-un mod cât mai constructiv și productiv 
pentru toți actorii esențiali din România care vor fi vizați de acest proces complex, transformator 
și inovator. 

Locație: Amfiteatrul A.I.Cuza, CCIR Business Center, București 

Data: 23 septembrie 2021  

 

AGENDA PRELIMINARĂ 
 

Oră Activitate 

10.00 – 10.30 Înregistrarea participanților 

Sesiune (1) 
 
10.30 – 10.40 
 
 
10.40 – 10.50 
 
 
10.50 – 11.00 
 
11.00 - 11.10 
 
11.10 – 11.20 
 
 
11.20 -  11.40 

Discursuri de deschidere 
 
- Ovidiu Ioan Silaghi, Secretar General, Camera de Comerț și Industrie a 
României  
 
- Istvan Jakab, Consilier economic ESO, Reprezentanța Comisiei Europene 
în România 
 
-  Zoltan Nagy-Bege, Vicepreședinte ANRE (tbc) 
 
- George Sergiu Niculescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei 
 
- Cristian Nacu, Senior Country Officer, International Finance Corporation 
World Bank Group 
 
- Sesiune de întrebări și răspunsuri 

11.40 – 12.00 
 
Pauză de cafea și networking 

 
Sesiune (2) 
 
 
12.00 – 12.10 
 

Fonduri de investiții și instrumente financiare disponibile pentru 
tranziția către o economie durabilă 
 
- Bende Sándor, Președinte, Comisia pentru Industrii și Servicii, Camera 
Deputaților (tbc) 
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12.10 – 12.20 
 
12.20 – 12.30 
 
12.30 – 12.40 
 
 
12.40 – 12.50 
 
 
12.50 – 13.00 
 
13.00 – 13.20 
 
Moderator: 

 
- Corina Popescu, CEO, Electrica S.A., Vicepreședinte Eurelectric 
 
- Dragoș Pîslaru, Europarlamentar, Grupul Renew Europe  
 
- Florin Dragu, Șef Serviciu, Direcţia Stabilitate Financiară, Banca Naţională 
a României  
 
- Oana Mogoi  - Sector Head Utilities & Natural Resources, ING România 
(tbc)  
 
- Ionuț Dumitru, Chief Economist, Raiffeisen Bank România  
 
- Sesiune de întrebări și răspunsuri 
 
- Dr. ing. Silvia Vlăsceanu, Director Executiv, HENRO 

13.20 – 14.00 
 
Prânz și networking 

 
Sesiune (3) 
 
14.00 – 14.10 
 
14.10 – 14.20 
 
 
14.20 – 14.30 
 
14.30 -  14.40 
 
14.40 -  14.50 
 
14.50 -  15.10 

Proiecte de investiții verzi: Schimb de bune practici  
 
- Raul Pop, Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
 
- Alessio Menegazzo, Director pentru Sustenabilitate și Afaceri Instituționale 
al companiilor Enel din România (tbc) 
 
- Gabriel Ivan, Country General Manager CHEP România 
 
- Valentin Negoiță, Președinte, ECOTIC  
 
- Marius Costache, Director General, Green Weee şi Green Glass  
 
- Sesiune de întrebări și răspunsuri 

 


