PROGRAME IMPLEMENTATE DE CĂTRE
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

CE FACEM
Implementăm programe de investiții în strânsă corelare cu:
► strategia de dezvoltare implementată la nivelul MDLPA
► necesitățile de dezvoltare a infrastructurii comunităților locale
Investițiile noastre:
► vizează diverse domenii precum cel sportiv, cultural, educațional,
sanitar, al justiției sau al infrastructurii
► au caracter public sau social
► la finalul realizării lucrărilor, se predau cu titlul gratuit beneficiarilor

CINE POATE FI BENEFICIAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL
► Conform Art. 1, alin. 2, lit. k din OG 25/2001 cu modificările și
completările ulterioare prin beneficiari se înțelege statul, prin
autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației
publice locale, precum și alte instituții publice și instituții de interes
public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în
condițiile legii, precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi
speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului
”Lucrări în primă urgență”.

A. PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL
► Program derulat în această formă începând cu anul 2014
► Cuprinde subprogramele:
1. Săli de sport
2. Complexuri sportive
3. Bazine de înot
4. Patinoare artificiale
5. Așezăminte culturale
6. Săli de cinema
7. Unități sanitare
8. Unități și instituții de învățământ de stat
9. Lucrări în primă urgență
10. Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate
11. Drumuri de interes local și drumuri de interes județean
12. Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și
sisteme de canalizare
13. Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor

B. Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a
staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu
o populaţie de până la 50.000 de locuitori
► Program derulat în baza Legii nr. 224/2007 cu modificările şi completările
ulterioare
► Se are în vedere o abordare zonală, luând în considerare localităţile cu o
populaţie de până la 50.000 de locuitori din 20 judeţe ale ţării (Bihor, BistriţaNăsăud, Braşov, Călăraşi, Caraş Severin, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj,
Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Suceava, Teleorman,
Tulcea, Vaslui şi Vrancea), însoţite de localităţile limitrofe mici din
aglomerarea respectivă.

SUBPROGRAMUL SĂLI DE SPORT

► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”săli de sport” semnifică
spații special amenajate în vederea desfășurării activităților sportive de
orice fel;
► Se realizează următoarele:

► Construire săli de sport destinate uzului didactic după proiecte tip ale
CNI (educație fizică școlară, sală de sport școlară cu tribună de 102
locuri, sală de sport cu tribună de 180 de locuri)
► Construire săli de sport destinate sportului de performanță

► Reabilitări și modernizări de săli de sport
► Obiectivele pot fi omologate pentru competiții sportive de diferite niveluri
și îndeplinesc normele și cerințele federațiilor naționale sau
internaționale (după caz)

► Permit activități sportive specifice disciplinelor de handbal, volei, tenis,
baschet, lupte, gimnastică etc.

SUBPROGRAMUL COMPLEXURI SPORTIVE
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”complexuri sportive”
semnifică spații și/sau terenuri special amenajate pe care se pot
desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber,
inclusiv activități conexe;
► Prin acest program se realizează:
► construirea de noi complexuri sportive
► finalizarea structurilor începute
► reabilitarea complexurilor sau bazelor sportive existente
► Obiectivele realizate
► Au rol în asigurarea infrastructurii necesare organizării de competiții
sportive de amploare
► Respectă normele și standardele federațiilor de profil pentru
organizarea, după caz, a evenimentelor sportive de tipul cupelor și
campionatelor europene, evenimente FIFA, competiții pe plan
național, județean sau local

SUBPROGRAMUL BAZINE DE ÎNOT
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”bazine de înot” semnifică
bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de
înot didactic și agrement;
► Prin acest subprogram se realizează:
► construcţia de bazine de înot (didactice, didactice și de agrement, de
polo sau olimpice)
► finalizarea structurilor începute
► rebilitarea și modernizare bazinelor de înot existente

► Se are în vedere:
► dezvoltarea infrastructurii sportive de acest gen care să permită
dezvoltarea acestei discipline sportive la nivel național și crearea de
noi campioni la discipline precum polo, sărituri, natație etc.

SUBPROGRAMUL PATINOARE ARTIFICIALE

► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”patinoare artificiale”
semnifică patinoare artificiale pentru competiții naționale și
internaționale, precum și patinoare artificiale de agrement;
► Se realizează obiective de investiții care vizează:

► construirea de patinoare artificiale noi
► finalizarea structurilor începute
► reabilitarea și modernizarea patinoarelor artificiale existente.

SUBPROGRAMUL AȘEZĂMINTE CULTURALE
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”așezăminte culturale”
semnifică imobile în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de
informare și de educație permanentă, precum: căminele culturale, casele
de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii,
centrele culturale și altele asemenea;
► Se realizează:

► Construirea de așezăminte culturale după proiecte tip CNI sau
proiectele beneficiarilor
► Extinderi / consolidări / reabilitări /modernizări / dotări așezăminte
culturale

SUBPROGRAMUL UNITĂȚI SANITARE
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”unități sanitare” semnifică
spitale/dispensare medicale și/sau alte unități sanitare în care
funcționează cabinete medicale;

► Scopul programului:
► sprijinirea dezvoltării sistemului sanitar românesc
► modernizarea și reabilitarea unităților sanitare existente în mediul
urban
► îmbunătățirea condițiilor de spitalizare, în principal în spitalele
județene și municipale asigurând accesul pacienților în unități
sanitare care să respecte normele de igienă și să fie conforme
standardelor.

SUBPROGRAMUL UNITĂȚI ȘI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”unități și instituții de
învățământ de stat” semnifică imobile destinate procesului educațional
și de cercetare, spații cu destinația cămine și cantine, imobile destinate
activităților cultural-sportive;
► În cadrul acestui subprogram:
► se consolidează, reabilitează sau modernizează sedii ale unor
instituții de învățământ superior de stat
► construiesc obiective care să deservească unități de învățământ
superior de stat cu scopul susținerii sistemului educațional

SUBPROGRAMUL SĂLI DE CINEMA
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”săli de cinema” semnifică
spații destinate proiecției cinematografice;
► În cadrul acestui subprogram:

► se consolidează, reabilitează sau modernizează sedii ale unor
cinematografe

SUBPROGRAMUL LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ” lucrări în primă urgență”
semnifică lucrări executate în scopul prevenirii și atenuării efectelor
produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure,
inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente
tehnice;
► Principalele lucrări executate în cadrul acestui subprogram vizează
reabilitarea infrastructurii rutiere (drumuri, podețe etc.) în special în
cazul obiectivelor afectate de fenomene meteorologice deosebite precum
inundațiile dar și consolidarea unor clădiri sau obeictive de importanță
afectate de cutremure sau alunecări de teren (amintim aici biserci,
unități de învățământ, diguri, ziduri de sprijin etc.).

SUBPROGRAMUL DRUMURI DE INTERES LOCAL ȘI DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”drumuri de interes local și
drumuri de interes județean” semnifică căi de comunicație terestră
special amenajate pentru circulația vehiculelor și pietonilor, clasificate
conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin
acte ale autorităților publice;

SUBPROGRAMUL FOSE SEPTICE, MICROSTAȚII DE EPURARE, SISTEME DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI SISTEME DE CANALIZARE
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”fose septice” semnifică rezervoare hidroizolante/etanșe
subterane, în care se colectează apele menajere și care asigură reținerea materiilor solide și a
deșeurilor plutitoare, fiind descărcate cu ajutorul vidanjelor, la o anumită perioadă de timp, în funcție
de capacitatea de stocare a acestora, și/sau fose septice ecologice care au unitate de tratare
anaerobă
a
apelor
reziduale
și
asigură
epurarea
apelor
uzate,
inclusiv
construirea/reabilitarea/extinderea grupurilor sanitare deservite de acestea, după caz;
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”microstații de epurare” semnifică ansamblul de
construcții și instalații destinat epurării apelor uzate, prin metode mecanice, mecano-chimice,
biologice și altele;
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ”sistem de alimentare cu apă” semnifică ansamblul
construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice,
prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și care cuprinde, de regulă, următoarele
componente: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de
înmagazinare, rețele de transport și distribuție, branșamente, până la punctul de delimitare a
proprietății.
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ” sistem de canalizare” semnifică ansamblul construcțiilor
și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin
care se realizează serviciul public de canalizare și care cuprinde, de regulă, următoarele componente:
racorduri de canalizare de la punctul de delimitare a proprietății și preluare, rețele de canalizare,
stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar,
depozite de nămol deshidratat.

SUBPROGRAMUL ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR
► Conform Anexa 3, art. 1, alin. (1), sintagma ” alte obiective de interes public
sau social în domeniul construcțiilor” semnifică orice tip de construcții care
se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale
comunităților locale, inclusiv la nivel național, care nu se încadrează în
categoriile menționate
► Astfel, prin acest subprogram se pot realiza și alte tipuri de obiective,
care nu se încadrează în vreunul din subprogramele enumerate anterior,
obiective precum
► construirea de sedii sociale destinate îngrijirii persoanelor cu
handicap sau persoanelor vârstnice
► reabilitarea piețelor agro-alimentare

► reabilitarea clădirilor de patrimoniu și monumentelor istorice
► obiective privind infrastructura justiției (sedii tribunale, parchete
sau curți de apel)

SUBPROGRAMUL REABILITARE BLOCURI DE LOCUINȚE SITUATE ÎN LOCALITĂȚI DIN
ZONE DEFAVORIZATE
► Conform Anexa 3, art. 3, alin. (4), în cadrul subprogramului se finanțează
exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor
blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul
2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2014, până la finalizarea
acestora.
► Ultimul obiectiv din cadrul acestui subprogram s-a finalizat și predat către
beneficiar în anul 2021.

