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1. Conferințe și summit-uri



Conferințe și summit-uri

1. Summitul Administratorilor de Fonduri

La Ministerul Finanțelor avem mai multe 
iniţiative pentru a susţine industria fondurilor 
de investiţii. Vorbim despre strategia 
dezvoltării pieţei de capital, proiect dezvoltat 
în colaborare cu Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). 
De asemenea, tot cu OCDE mai lucrăm la o 
iniţiativă care ţine de îmbunătăţirea 
guvernanţei corporative a companiilor de stat.



Conferințe și summit-uri

2. Convenția Română a Spitalelor  
ROHO

Investițiile sunt baza unui sistem 
modern și sustenabil de sănătate și 
a unor servicii medicale la cele mai 
înalte standarde. Am subliniat că 
împreună cu echipa din Ministerul 
Finanțelor, lucrăm la realizarea 
primului proiect în parteneriat 
public-privat (PPP) care vizează 
construirea unui spital. 
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3. Forumul Pieței de Capital
De când sunt la Ministerul Finanţelor, 
subiectul companiilor de stat a 
devenit unul extrem de interesant 
pentru toate instituțiile internaţionale 
cu care lucrăm. Mă refer la OECD, 
cu care care lucrăm la dezvoltarea 
pieţei de capital, dar și la Comisia 
Europeană, prin PNRR, unde avem 
un obiectiv foarte clar de 
îmbunătăţire a guvernanţei 
corporative în companiile statului. 



Conferințe și summit-uri

4. World Bank EU Regular 
Economic Report 8
Am fost foarte interesat să particip la 
evenimentul organizat de Banca 
Mondială privind perspectivele 
economice și agenda de reformă a 
României. A avut loc în contextul 
lansării celei de-a două părți a World 
Bank EU Regular Economic Report 8 
și al vizitei la nivel înalt a doamnei 
Gallina Vincelette, World Bank 
Country Director for the European 
Union.
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5. "Piaţa financiar-bancară, la graniţa 
dintre pandemie şi război"
Principala vulnerabilitate pe care o are 
România este dată de deficitele gemene, 
adică deficitul comerţului extern şi 
deficitul bugetar. Singura soluţie pentru a 
reduce aceste deficite este să stimulăm 
investiţiile! Pandemia, războiul, 
«lockdown-urile» din China şi din 
celelalte ţări ale lumii ne-au făcut să 
conştientizăm că trebuie să investim în 
economia naţională. 



2. Reprezentarea Ministerului Finanțelor



Reprezentarea Ministerului Finanțelor

1. Banca Europeană de Investiții este un 
partener strategic pentru dezvoltarea 
României.

În cadrul întâlnirii care a avut loc la 
Ministerul Finanțelor între reprezentanții 
ministerului și cei ai Băncii Europene de 
Investiții, Ministrul Finanțelor i-a înmânat 
reprezentantului BEI solicitarea țării noastre 
pentru o asistență financiară rambursabilă 
din partea BEI de până la 4 miliarde euro. 



Reprezentarea Ministerului Finanțelor

2. Prezentarea mesajului 
Ministerului Finanțelor în cadrul 
evaluării făcute de către Moneyval
Am prezentat mesajul Ministerului 
Finanțelor în cadrul evaluării făcute de 
către Moneyval, organizație integrantă din 
cadrul Consiliului Europei. Ținta noastră e 
reprezentată de stabilitatea economică, 
socială, financiară. Ministerul va contribui 
activ la eficientizarea Sistemului național 
de prevenire și combatere a spălării 
banilor și finanțării terorismului. 
https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/mo
neyval-carries-out-evaluation-visit-to-roma
nia

https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-carries-out-evaluation-visit-to-romania
https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-carries-out-evaluation-visit-to-romania
https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-carries-out-evaluation-visit-to-romania


Reprezentarea Ministerului Finanțelor

3. Semnarea convenţiilor de 
garantare pentru noul 
program IMM Invest
Programele guvernamentale 
derulate pentru sprijinirea IMM-urilor 
au reprezentat un real impuls pentru 
mediul antreprenorial românesc 
într-o perioadă extrem de dificilă. 
IMM Invest este cel mai mare 
program dedicat IMM-urilor din 
ultimii 30 de ani, iar rezultatele sale 
sunt dovada succesului pe care 
acesta îl are.



3. Evenimente Internaționale



Evenimente internaționale

1. Reuniunea anuală a 
Constituentei olandeze din cadrul 
Fondului Monetar Internaţional / 
Băncii Mondiale
Am avut onoarea de a reprezenta România 
la reuniunea anuală a Constituentei 
olandeze din cadrul Fondului Monetar 
Internaţional (FMI)/Băncii Mondiale BM), 
care a avut loc în Sarajevo. Schimbul de 
opinii cu autoritățile din alte state și cu 
reprezentanți ai FMI și BM a fost extrem de 
util vizavi de măsurile care trebuie adoptate 
în actualul context inflaționist. 



4. Evenimente publice



Evenimente publice

1. Serbarea Națională de la Țebea
Mereu mă duc cu plăcere și mândrie la 
Țebea pentru a onora memoria Crăișorului 
Munților, a unui suflet de moț adevărat – 
Avram Iancu! Poporul român și credința 
noastră strămoșească sunt strâns legate de 
acest loc, iar ceremoniile organizate aici an 
de an sunt mereu emoționante.
Pentru toți românii, Avram Iancu rămâne unul 
dintre cei mai mari eroi ai națiunii noastre, 
căruia îi datorăm o imensă recunoștință. Eroii 
nu mor niciodată! Tocmai de aceea Avram 
Iancu rămâne pentru totdeauna în sufletul 
românilor.



Evenimente publice

2. Comemorarea Holocaustului 
împotriva Romilor

Am participat la ceremonialul de comemorare a 
romilor victime ale Holocaustului, eveniment 
organizat de către Agenția Națională pentru 
Romi, în parteneriat cu Centrul Național de 
Cultura a Romilor-Romano Kher.

Pentru orice Guvern, identificarea de 
oportunități care să îi ajute pe membrii 
comunității rome în a crește în plan personal și 
profesional, ar trebui să reprezinte o prioritate. 
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Prezențe în mass-media

1. Participare AlephNews
Am vorbit la Aleph News, la emisiunea 
„ȘTIU”, despre câteva subiecte importante 
pentru români, printre care și ratele la 
bănci.

De asemenea, în cadrul intervenției avute, 
am reiterat faptul că țara noastră poate să 
reprezinte un cadru foarte favorabil pentru 
investiții.



Prezențe în mass-media

2. Emisiunea „Noi venim din viitor” – RFI

Am vorbit cu Mirel Bran despre bani și 
despre cum stă România la acest capitol. 
Reformele prevăzute în PNRR, care dacă vor 
fi implementate România se va schimba cu 
totul. De asemenea, am subliniat suma 
record prevăzută pentru investiții în bugetul 
2023. 

https://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-149304
-mihai-precup-un-tanar-si-miliarde-de-euro-
la-ministerul-finantelor

https://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-149304-mihai-precup-un-tanar-si-miliarde-de-euro-la-ministerul-finantelor
https://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-149304-mihai-precup-un-tanar-si-miliarde-de-euro-la-ministerul-finantelor
https://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-149304-mihai-precup-un-tanar-si-miliarde-de-euro-la-ministerul-finantelor


Prezențe în mass-media

Cum simplificăm accesul românilor 
la fondurile de investiţii: educaţie, 
digitalizare, dezvoltarea pieţei de 
capital

https://www.bursa.ro/summitul-administrato
rilor-de-fonduri-cum-simplificam-accesul-rom
anilor-la-fondurile-de-investitii-educatie-digit
alizare-dezvoltarea-pietei-de-capital-6338874
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