RAPORTUL PRIVITOR LA ACTIVITATEA CNI SA AFERENTĂ
ANULUI 2015
I. PREZENTARE GENERALĂ
Societatea Comercială Compania Națională de Investiții S.A, constituită ca
societate pe acțiuni, înființată prin O.G. nr.25/2001, aprobată prin Legea
nr.117/2002 cu modificări și completări, funcționează ca persoană juridică
română, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actul
constitutiv propriu.
S.C. Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A derulează programe de investiţii
de interes public sau social în domeniul construcţiilor, programe aprobate de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice ce sunt finanţate
din surse de la bugetul de stat alocate prin Legea anuala a Bugetului de Stat , din
Bugetul Consiliilor Locale sau din alte surse legal constituite. Pentru
implementarea zi cu zi a acestor programe de investitii S.C. Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” S.A asigură supravegherea proiectarii și executarii
constructiilor, a derularii programelor de interes public sau social in domeniul
constructiilor si receptia lucrarilor de investitii.
Programele realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice
prin Compania Nationala de Investitii S.A. sunt:
1. Programului naţional de construcţii de interes public sau social(PNCIPS),
aprobat prin Ordonanţa nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale
de Investiţii "C.N.I." - S.A.. Programul PNICPS este compus din următoarele
subprograme:
a) Subprogramul "Săli de sport";
b) Subprogramul "Bazine de înot";
c) Subprogramul "Complexuri sportive";
d) Subprogramul "Aşezăminte culturale";
e) Subprogramul "Instituţii de învăţământ superior de stat";
f) Subprogramul "Patinoare artificiale";
g) Subprogramul "Unităţi sanitare din mediul urban";
h) Subprogramul "Săli de cinema";
i) Subprogramul "Lucrări în primă urgenţă";
j) Subprogramul "Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone
defavorizate".
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De asemenea in cadrul programului se mai pot realiza şi alte obiective de
interes public sau social în domeniul construcţiilor care se aprobă prin ordin
al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile
legii.
2. Proiectul «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» (SI), aprobat conform Legii nr. 224/2007 privind ratificarea
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie
2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului «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», cu modificările şi completările
ulterioare.
În realizarea obiectivelor sale, Compania Nationala de Investitii S.A. se află sub
autoritatea MDRAP și are relații de colaborare cu beneficiarii obiectivelor de
investiții, în special Unități Administrativ Teritoriale precum și relații contractuale
cu societăți din domeniul construcțiilor, dirigenției de șantier, consultanței
tehnice și juridice.
II. ACTIVITATEA DE INVESTITII DERULATE PRIN COMPANIA NATIONALA DE
INVESTITII SA IN ANUL 2015
Pentru anul 2015, Companiei Nationale de Investitii -CNI S.A. i-au fost alocate
fonduri pentru derularea programelor de investitii astfel:
Bugetul de stat:
505.750 mii lei
Venituri proprii MDRAP: 27.000 mii lei
Cofinantare UAT-uri:
11.111 mii lei
Defalcarea sumelor pe programe se prezinta astfel:
mii lei
Venituri
Cofinantare
Buget de
Denumire Program
proprii
UAT-uri
stat
MDRAP
Programul Național de
Construcții de Interes
390.750
27.000
1.706
Public sau Social
(P.N.C.I.P.S.)
Sistem integrat (S.I.)
115.000
9.405
Total
505.750
27.000
11.111
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Activitatea de promovare, contractare si implementare se prezinta astfel:
I. Programul naţional de construcţii de interes public sau social
1. Subprogramul Săli de sport
În anul 2015 au fost promovate 31 de obiective noi, au fost contractate 34
obiective în cadrul acestui subprogram și s-au finalizat un total de 7 obiective.
2. Subprogramul Bazine de înot
În anul 2015 s-a promovat un obiectiv nou și a fost contractat un bazin de polo la
Focșani, jud. Vrancea. În ceea ce privește obiectivele finalizate în cadrul acestui
subprogram acestea au fost în număr de 3.
3. Subprogramul Așezăminte culturale
În anul 2015 au fost promovate 114 obiective noi și au fost contractate un număr
total de 107 obiective. Numărul obiectivelor finalizate în anul 2015 a fost de 54 de
obiective.
4. Subprogramul Reabilitare blocuri locuințe din zonele defavorizate
În anul 2015 a fost finalizat un singur astfel de obiectiv și un altul s-a aflat în
procedură de promovare.
5. Subprogramul Complexuri sportive
În anul 2015 au fost promovate 4 obiective și contractate 8. Toate cele 8 obiective
se află în execuție printre acestea se numără Complexul Sportiv din mun. Craiova,
jud. Dolj și Stadionul municipal Târgu Jiu din jud. Gorj.
6. Subprogramul Unități sanitare în mediul urban
În anul 2015 au fost promovate 2 obiective și contractat 1 singur obiectiv
respectiv Spitalul Județean de Urgență Bacău - Secția de Radioterapie.
7. Subprogramul Patinoare artificiale
În cadrul acestui subprogram a fost contractat un singur obiectiv privind
realizarea unui patinoar artificial în Târgu Secuiesc, jud. Covasna.
8. Subprogramul Lucrări în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care
prezintă pericol public
În anul 2015 au fost promovate 18 obiective noi. De asemenea, în cursul anului
2015 au fost contractate 8 obiective de investiții și finalizate 20 de obiective.
9. Subprogramul Săli de cinema
În anul 2015 au fost promovate 2 obiective pentru care au și fost demarate
procedurile de achiziție publică, aflate încă în derulare la sfârșitul anului 2015.
10.Subprogramul Instituții de învățământ superior de stat
În anul 2015 au fost promovate 2 obiective pentru care au și fost demarate
procedurile de achiziție publică, aflate încă în derulare la sfârșitul anului 2015.
11.Alte obiective
Prin intermediul Programului Național de Construcții de Interes Public sau social
se pot realiza și alte tipuri de obiective care nu se încadrează în subprogramele
acestuia. Din această categorie, au fost promovate un număr de 9 obiective noi și
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au fost contractate 9 obiective. De asemenea, pe parcursul anului 2015 au fost
demarate procedurile de achiziție publică pentru un obiectiv promovat din anii
anteriori, respectiv Cazinoul din Constanța, însă din cauza multiplelor contestații
aceasta nu a fost finalizată.
12.Infrastructura justiție
În cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social se
execută de asemenea și obiectivele de investiții incluse în cele două
memorandumuri respectiv Memorandumul aprobat de Guvernul României în
decembrie 2014 în baza căruia au fost semnate Protocoalele de colaborare dintre
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Justiţiei și
Ministerul Public având ca obiect implementarea a 3 programe de investiţii în
infrastructura instanţelor judecătoreşti și anume: “Programul Național de
consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință
de județ”, “Cartierul pentru Justiție”, “Programul National de consolidare a
infrastructurii sediilor de parchete aflate în municipiile reședință de județ” și
Memorandumul aprobat de Guvernul României în aprilie 2015 în baza căruia a
fost semnat Protocolul de colaborare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice și Serviciul Român de Informații având ca obiect
implementarea programului de investiții privind modernizarea infrastructurii
imobiliare a Serviciului Român de Informații. Din totalul obiectivelor la care se
referă cele două memorandumuri au fost promovate un total de 6 obiective și
contractat 1 obiective.
II. Programul 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 de până la 50.000 locuitori
În anul 2015 au fost promovate 5 obiective de investiții, contractate 6 obiective și
1 obiectiv a fost finalizat.

4

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015 DE CĂTRE COMPANIA
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A.
INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de
interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2015?

A1

DA

NU

Da

2. Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei
b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media
d. Publicaţiile proprii
e. Pagina de Internet proprie
3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de informare –
documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea
544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 ?
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare –
documentare în anul 2015

A2_1
A2_2
A2_3
A2_4
A2_5
A3

DA
DA
DA

A4

-

-

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)
B1_1
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
B1_2
c. Acte normative, reglementări
B1_3
d. Activitatea liderilor instituţiei
B1_4
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544
B1_5
g. Altele.
B1_6

50
1
4

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de soluţionare a
acestora:
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil
B2_1
54
b. Solicitări înregistrate re-direcţionate către soluţionare altor instituţii B2_2
1
a) informaţii exceptate
B2_3
b) informaţii inexistente
B2_4
c. Numărul de solicitări
c) fără motiv
B2_5
înregistrate respinse, din
d) alte motivaţii – nu fac obiectul
motivul:
legii 544/2001 nefiind informaţii
B2_6
care rezultă din activitatea CNI
S.A.
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a) utilizarea banilor publici
(contracte, investiţii, cheltuieli
B2_7
etc)
b) modul de îndeplinire a
B2_8
atribuţiilor instituţiei publice
d. Numărul de solicitări
c) acte normative, reglementări
B2_9
înregistrate respinse, departajat
d)
activitatea
liderilor
instituţiei
B2_10
pe domenii de interes:
e) informaţii privind modul de
B2_11
aplicare a Legii nr. 544
f) altele (atribuţii instituţie –
informaţiile solicitate nu fac
B2_12
obiectul de activitate al CNI)
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii re-direcţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice
B3_1
9
b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice
B3_2
46
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de adresare a
solicitării: (nu include solicitările de informaţii re-direcţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. pe suport de hârtie
B4_1
b. pe suport electronic
B4_2
51
c. verbal
B4_3
3

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii
administrative la adresa
instituţiilor publice în anul 2015
în baza Legii nr.544/2001
2. Numărul de plângeri în
instanţă la adresa instituţiilor
publice în anul 2015 în baza
Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil
reclamantului
b. respinse
c. în curs de soluţionare
a. rezolvate favorabil
reclamantului
b. rezolvate în favoarea instituţiei
c. pe rol

C1_1

-

C1_2
C1_3

-

C2_1

-

C2_2
C2_3

-

D1

~ 1000 lei

D2

-

D. Costuri
1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau
persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (fără
costurile cu forţa de muncă) în anul 2015
2. Suma încasată în anul 2015 de instituţie pentru serviciile de
copiere a informaţiilor de interes public furnizate
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