
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ

(PNDL)



Investiții pentru România



 până în 2012 s-au derulat mai multe programe de
dezvoltare a infrastructurii locale la nivelul mai multor
instituţii (HG 577/1997, OG 7/2006, OG 40/2006, HG
530/2010)

 din 2013, s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de
investiţii în infrastructura locală într-un singur
program:

Programul Național de Dezvoltare Locală

Scurt istoric



Programul Național de Dezvoltare 

Locală

 finanţează obiective incluse în pachetul minim de

servicii publice în fiecare localitate din mediul rural

și urban (10S): sănătate, educaţie, apă-canalizare,

energie termică şi electrică (inclusiv iluminat

public), transport/drumuri, salubrizare, cultură,

culte, locuire şi sport



Investiții pentru România

PNDL:

 este cel mai amplu program de dezvoltare locală

 asigură condiţii mai bune de viaţă pentru cetăţenii
României, în special din zona rurală (peste 70%)

 creează locuri de muncă

 a finanțat cel puțin 1 obiectiv de investiții în fiecare
localitate din România



Investiții pentru România

PNDL:

 aduce administrația mai aproape de cetățeni

 corelează politicile sectoriale guvernamentale prin

stimularea iniţiativelor

 diminuează dezechilibrele regionale existente

 contribuie la bunăstarea şi prosperitatea cetăţenilor



Investiții pentru România

PNDL:

 dezvoltă localităţi în paralel cu proiectele depuse pe
fonduri europene (POR, POIM, AFIR, AFM)

 îndeplineşte angajamentele României față de UE

 prioritizează domeniile deficitare identificate în
România de Banca Mondială

 deschide peste 12.000 de şantiere în ţară

 dezvoltă fără criterii politice



PNDL I - distribuția teritorială a obiectivelor de investiții



PNDL II - obiective de investiții finanțate



PNDL dezvoltă România

 etapa I (2013-2020): alocare financiară de 17,6 miliarde

de lei

 etapa II  (2017-2020): alocare financiară de 30 de 

miliarde de lei

 total obiective finanțate: 12.681

 etapa I: 5.502 obiective (3.280 finalizate)

 etapa II: 7.179 obiective (441 finalizate)



PNDL I – Obiective de investiții finalizate



PNDL II

47 recepţionate 45.814.341,80 lei decontare

PNDL I

908 recepţionate 1.704.008.612,46 lei decontare

ALIMENTARE APĂ + CANALIZARE

2.947 obiective 14.273.443.420,38 lei alocare 



16.500 km de conducte de apă și canalizare care

vor deservi 6,5 milioane de locuitori (4.750 km

realizați)

Sistem de alimentare cu apă 

(Râmnicelu, Buzău)
Reţea de canalizare şi staţie de 

epurare (Izvoru, Argeş)



PNDL II

111 recepţionate 244.348.545,57 lei decontare

PNDL I

1.672 recepţionate 5.365.855.253,92 lei decontare

DRUMURI

4.522 obiective 25.266.021.546,63 lei alocare 



20.000 km de drumuri judeţene şi comunale care vor

deservi 15 milioane de locuitori (7.000 km realizați)

Reabilitare drum (Blejoi, Prahova) Modernizare drum (Vişeu de Sus, Maramureş)



PNDL II

116 recepţionate 36.026.809,05 lei decontare

PNDL I

317 recepţionate 251.828.473,64 lei decontare

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ŞCOLI ŞI LICEE)

2.206 obiective 3.281.864.392,82 lei alocare 



1.290.000 mp de construcţii care vor deservi

270.000 de elevi (285.000 mp realizați)

Liceul „Traian Lalescu” 

Brăneşti (Ilfov)
Şcoală+grădiniţă (Odaia Bursucani, Vaslui)



PNDL II

42 recepţionate 9.263.723,55 lei decontare

PNDL I

160 recepţionate 96.739.743,89 lei decontare

CREŞE ŞI GRĂDINIŢE

1.219 obiective 1.452.563.795,07 lei alocare



570.000 mp de construcţii care vor deservi 95.000

de copii (120.000 mp realizați)

Reabilitare şi modernizare grădiniţă Aleşd 

(Bihor)
Grădiniţă (Baia Mare)



PNDL II

19 recepţionate 5.600.645,72 lei decontare

PNDL I

15 recepţionate 11.165.535,69 lei decontare

UNITĂŢI SANITARE

611 obiective 1.099.094.470,37 lei alocare 



434.000 mp de construcţii care vor deservi 2.061.000

de locuitori (69.000mp realizați)

Spitalul Mioveni (Argeș) Dispensarul Mihail Kogălniceanu 

(Constanţa)



PNDL II

13 recepţionate 7.411.178,77 lei decontare

PNDL I

131 recepţionate 129.291.776,78 lei decontare

PODURI ŞI PODEŢE

625 obiective 1.404.773.345,61 lei alocare 



625 de poduri şi podeţe, care vor deservi 3.460.000

de locuitori (144 realizate)

Pod pe DJ 731 B Samara-Babana-Cocu

(Argeş)

Pod DC 72 peste râul Buzău, Panatau

(Buzău)



PNDL II

93 recepţionate 40.918.093,85 lei decontare

PNDL I

77 recepţionate 72.429.343,85 lei decontare

ALTE DOMENII 

551 obiective 553.042.740,30 lei alocare



551 de obiective, care vor deservi 2.485.000 de

locuitori (176 realizate)

Sala Unirii (Alba Iulia) Primăria Burla (Suceava)



Cele mai mari investiţii prin PNDL – pe domenii

 DJ - Reabilitare DJ 674, Vlăduleni – Urdari – Turceni - Ioneşti

- limită judeţ Mehedinţi (beneficiar CJ Gorj): 121.757.947 lei

 Unităţi sanitare - Construire Spital Orășenesc S+P+6E în

Mioveni (jud. Argeș): 93.678.096 lei

 Poduri şi podeţe - Pod peste râul Someş – amplasament str.

Ştrandului (jud. Satu Mare): 81.344.496,80 lei

 Drumuri comunale şi străzi - Modernizare străzi și trotuare în

zonele Măgura, Bocşa Montană, Vasiova, Bocşa Română şi

Neuwerk, L=20 km, în Bocşa (jud. Caraş-Severin):

45.548.835,98 lei



Cele mai mari investiţii prin PNDL – pe domenii

 Apă + canal - Reabilitare străzi urbane, inclusiv utilități (apă

potabilă, apă uzată, apă pluvială) în municipiul Orșova (jud.

Mehedinți): 38.546.620 lei

 Canalizare - Înființare reţea de canalizare menajeră în

comuna Batăr (jud. Bihor): 30.724.405,80 lei

 Alimentare apă - Rezerva de apă a municipiului Bacău (jud.

Bacău): 25.928.793 lei



Cele mai mari investiţii prin PNDL – pe domenii

 Şcoli fără ASF - Reabilitare integrală a Colegiului „Mihai

Eminescu” din Buzău (jud. Buzău): 24.964.543 lei

 Şcoli - Consolidarea şi modernizarea corpului A al Colegiului

Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa (jud. Bistriţa-

Năsăud): 31.562.714,51 lei

 Creşe şi grădiniţe - Grădiniță în Cartierul Vasile Alecsandri

din Baia Mare (jud. Maramureş): 8.665.139,70 lei



1.830 obiective estimate a se finaliza în 2019 

prin PNDL I+II

 Alimentare apă – 231

 Alimentare apă + canalizare (proiecte integrate) – 26

 Canalizare – 197

 Drumuri – 660

 Unități de învățământ – 351, din care:

 Unități de învățământ – 103

 Unități de învățământ fără autorizare – 248

 Creșe și grădinițe – 188

 Unități sanitare – 44

 Poduri și podețe - 59

 Alte domenii - 74




