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Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții pentru administrarea și valorificarea 

eficientă a participațiilor statului 

 

Crearea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) a fost discutată în 

ședința de guvern de astăzi. Potrivit memorandumului, promovat de Ministerul 

Economiei, FSDI va avea drept scop dezvoltarea și finanțarea proiectelor de investiții 

rentabile și sustenabile, fiind un mecanism de finanțare care va identifica și 

materializa oportunități investiționale cu impact în  dezvoltarea economică durabilă și 

crearea de noi locuri de muncă pe termen lung.  

În același timp, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții va contribui atât la 

eforturile României de obținere a statutului de piață emergentă pentru piața autohtonă 

de capital prin creșterea lichidității pe Bursa de Valori București, cât și la creșterea 

gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile prin asigurarea surselor 

financiare de cofinanțare a proiectelor de investiții. 

Statul român, prin Ministerul Economiei, va avea calitatea de acționar unic pe 

toată perioada de funcționare a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. 

De asemenea, memorandumul prevede constituirea unui grup de lucru 

interministerial care să analizeze modalitățile și forma optimă de înființare a FSDI și 

din care să facă parte reprezentanți ai ministerelor implicate precum și ai altor entități 

relevante în dezvoltarea acestui instrument de investiții. 

”Crearea acestui Fond face parte din materializarea Programului de 

Guvernare 2017-2020 și reprezintă o abordare managerială a Guvernului orientată 

spre creșterea performanței și utilizarea eficientă a activelor deținute de companiile 

statului, fiind centralizator de  expertiză, instrument de  capitalizare a companiilor de 

stat, dar și de finanțare a proiectelor de țară, aducând un efect de multiplicare în 

economie, prin atragerea de capital din diverse surse publice și private. Fondul 

Suveran va fi un partener valoros atât pentru investitori instituționali precum BERD, 

BEI, Banca Mondială, cât și pentru fonduri de investiții sau alți investitori privați”, a 

declarat ministrul Economiei, Alexandru Petrescu. 
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