
PROGRAME IMPLEMENTATE DE CĂTRE 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII



Compania Națională de Investiții (CNI):

► funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice (MDRAP)

Programele implementate de CNI:

► Asigură condiţii mai bune de viaţă pentru cetăţenii României (peste 

5.000.000 de cetățeni utilizează investițiile realizate de CNI)

► Răspund nevoilor comunităților locale și contribuie la dezvoltarea 

acestora

► Creează locuri de muncă, atât în timpul lucrărilor cât și după predarea 

investițiilor către beneficiarii finali

► S-au concretizat în cel puțin 20 de obiective de investiții în fiecare 

județ din România și în deschiderea a peste 300 de şantiere în toată 

ţara/an



A. PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL 
(începând cu anul 2014)

Cuprinde subprogramele:

► Unități sanitare din mediul urban

► Instituții de învățământ superior de stat

► Lucrări în primă urgență

► Blocuri zone defavorizate

► Săli de sport

► Complexuri sportive

► Bazine de înot

► Patinoare artificiale

► Așezăminte culturale

► Săli de cinematograf

► Alte tipuri de obiective (obiective privind infrastructura justiției, piețe 

agroalimentare, centre sociale sau de recuperare, reabilitare monumente 

istorice etc.)



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

► Până la acest moment au fost finalizate 64 de obiective, alte 11 fiind în curs

de implementare

► 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,

Bistriţa-Năsăud, Braşov, Călăraşi, CaraşSeverin, Constanţa, Covasna,

Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova,

Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vrancea), însoţite de localităţile

limitrofe mici din aglomerarea respectivă





În momentul de față sunt contractate 9 obiective de investiții

Subprogramul vizează:

► sprijinirea dezvoltării sistemului sanitar românesc

► modernizarea și reabilitarea unităților sanitare existente în mediul

urban

► îmbunătățirea condițiilor de spitalizare în spitalele județene și

municipale, asigurând accesul pacienților în unități sanitare care să

respecte normele de igienă și să fie conforme standardelor

A. SUBPROGRAMUL UNITĂȚI SANITARE DIN MEDIUL URBAN



UNITĂȚI SANITARE DIN MEDIUL URBAN

ÎN IMPLEMENTARE

17 obiective (contractate, achiziție sau 
indicatori aprobați)

263,10 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

88 de solicitări



Extindere și dotare Spital Orășenesc Lipova, jud. Arad
ÎNAINTE ÎN PREZENT



Construire clădire ambulatoriu integrat la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui



În prezent sunt contractate lucrările pentru 4 obiective de investiții, iar

pentru 4 cămine studențești se derulează procedurile de achiziție pentru

contractarea lucrărilor de execuție (Universitatea ”1 Decembrie 1918” din

Alba Iulia, Construire cămin studențesc Universitatea Aurel Vlaicu din Arad,

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Petrol și Gaze din

Ploiești)

Subprogramul vizează:

► consolidarea, reabilitarea sau modernizarea sediilor unor instituții de

învățământ superior de stat

► construirea obiectivelor care deservesc unități de învățământ superior

de stat cu scopul susținerii sistemului educațional

► construirea a 30 de cămine studențești, care totalizează peste 10.000

de locuri de cazare pentru 30 de instituţii de învăţământ superior de

stat, din 13 oraşe cu centre universitare

SUBPROGRAMUL INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT



Cămin studențesc Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 



INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

RECEPȚIONATE 2006 - 2019

156 recepţionate 198,73 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

9 obiective (contractate, achiziție, 
indicatori aprobați)

194,55 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

57 de solicitări



Obiectiv în execuție - Consolidare şi extindere corp clădire antropologie la Facultatea de 
Medicină Generală, București



Obiectiv în execuție - Reabilitare corp A, Complex Panduri, Universitatea București



În momentul de față sunt contractate 28 de obiective de investiții

Subprogramul vizează:

► reabilitarea infrastructurii rutiere (drumuri, podețe etc.), în special

în cazul obiectivelor afectate de fenomene meteorologice deosebite

precum inundațiile

► executarea de lucrări în scopul prevenirii și atenuării efectelor

riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații,

alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren etc.

► consolidarea unor clădiri sau obiective de importanță afectate de

cutremure sau alunecări de teren (amintim aici biserici, unități de

învățământ, diguri, ziduri de sprijin etc.)

SUBPROGRAMUL LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ



LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ

RECEPȚIONATE 2006 - 2019

156 recepţionate 198,73 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

56 obiective (contractate, achiziție sau 
indicatori aprobați)

254,25 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

290 de solicitări



Refacere drum județean calamitat DJ 572 Berzovia Vermeș, jud. Caraș - Severin



Modernizare drum local Dănești și pod din beton peste Râul Zăbrăuț, distruse de ploile torențiale



Prin acest program se finanţează exclusiv obiectivele de investiţii preluate

din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi

din zone defavorizate pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 343/2014, până la finalizarea acestora.

Programul se va încheia anul acesta odată cu finalizarea ultimului obiectiv de

pe lista aprobată prin HG 343/2014.

Subprogramul vizează:

► reabilitarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, multietajate,

aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice şi care prezintă

degradări grave la sistemul structural şi deficienţe majore la sistemul

termo/hidroizolare.

SUBPROGRAMUL BLOCURI ZONE DEFAVORIZATE



BLOCURI DIN ZONE DEFAVORIZATE

RECEPȚIONATE 2008 - 2019

11 recepţionate 17,6 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

1 obiectiv contractat 5,1 milioane lei



Reabilitare Bloc nr. 46B, Baia Mare, jud. Maramureș



► În acest moment sunt contractate 66 de obiective de investiții

Subprogramul vizează:

► Construire săli de sport destinate uzului didactic după proiecte tip ale CNI

(educație fizică școlară, capacitate de 102 locuri, 180 de locuri)

► Construire săli de sport destinate sportului de performanță

► Reabilitări și modernizări de săli de sport

Obiectivele:

➢ Sălile pot fi omologate pentru competiții sportive de diferite niveluri și

îndeplinesc normele și cerințele federațiilor naționale sau internaționale

(după caz)

➢ Sălile permit activități sportive specifice disciplinelor de handbal, volei,

tenis, baschet, lupte, gimnastică etc.

SUBPROGRAMUL SĂLI DE SPORT:



SĂLI DE SPORT

RECEPȚIONATE 2002 - 2019

1.159 recepţionate 2.782,97 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

149 obiective (contractate, achiziție sau 
indicatori aprobați)

936,07 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

1.093 de solicitări



Exemple de săli de sport realizate în cadrul subprogramului

Sală de 180 de locuri Săveni, jud. 
Botoșani

Sală de 180 de 
locuri 
Gostavățu, jud. 
Olt

Sală de gimnastică pentru lotul național la 
Clubul Sportiv Dinamo, București



În curs de implementare - săli polivalente cu capacitate de 5.000 de locuri – la Oradea, 
jud. Bihor și Constanța, jud. Constanța



► În acest moment, se află în implementare 7 obiective, inclusiv

stadioanele de antrenament necesare infrastructurii EURO2020

Subprogramul vizează:

➢ construirea de noi complexuri sportive

➢ finalizarea structurilor începute

➢ reabilitarea complexurilor sau bazelor sportive existente

Obiective:

► 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 COMPLEXURI SPORTIVE



COMPLEXURI SPORTIVE

RECEPȚIONATE 2016 - 2019

6 recepţionate 310,39 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

14 (contractate, achiziție sau indicatori 
aprobați)

830,73 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

117 solicitări



Complex Sportiv Centenar 2018 Cumpăna, jud. Constanța



Complexul de agrement – Baza sportivă din cartierul Gheorgheni, în Cluj - Napoca 



Stadiu implementare investiții CNI pentru infrastructura EURO 2020

► Stadion Steaua:
► Stadiu fizic actual 15%

► Se execută lucrări de infrastructură și suprastructură; au fost predate și se

află în analiză proiectele tehnice de execuție, suprastructura metalică și

arhitectura, instalații și amenajări exterioare.

► Stadion Giulești
► Lucrările de demolare asupra construcției vechi au fost finalizate și se

realizează incinta de piloni forați

► S-a depus documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de

construire, împreună cu avizele aferente în vederea emiterii ordinului de

începere a lucrărilor de construire.

► Stadion Arcul de Triumf
► S-a depus documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de

construire, împreună cu avizele aferente

► În paralel, MTS și FRR au finalizat procedura de achiziție pentru eliberarea

amplasamentului (desființarea construcțiilor existente și de deviere a unei

conducte de apă care traversa amplasamentul). Vineri, 17 mai, dacă nu vor

exista contestații, se va semna contractul pentru aceste lucrări.



Stadiul lucrărilor de la Stadionul Steaua, București



Stadiu lucrări la Stadionul Giulești, București



Stadionul Arcul de Triumf, București



SUBPROGRAMUL BAZINE DE ÎNOT

La acest moment sunt contractate 11 de obiective de investiții

Subprogramul vizează:

► construcţia de bazine de înot (didactice, de polo sau olimpice)

► finalizarea structurilor începute

► reabilitarea și modernizarea bazinelor de înot existente

Obiectiv:

► 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.



BAZINE DE ÎNOT

RECEPȚIONATE 2011 - 2019

21 recepţionate 292,30 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

21 obiective (contractate, achiziție sau 
indicatori aprobați)

391,64 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

374 de solicitări



Obiectiv în execuție - Complexul olimpic de natație Otopeni, jud. Ilfov



Bazin de polo Arad, jud. Arad 



Bazin didactic de înot Giurgiu, jud. Giurgiu



În acest moment se află în curs de pregătire achiziția publică pentru

Patinoarul din Gheorgheni - jud. Harghita și în curs de promovare

indicatorii tehnico-economici pentru Patinoarul de la Târgu Mureș și

Patinoarul de la Galați

Subprogramul vizează:

► construirea de patinoare artificiale noi

► finalizarea structurilor începute

► reabilitarea și modernizarea patinoarelor artificiale existente

SUBPROGRAMUL PATINOARE ARTIFICIALE



Obiectiv în curs de promovare - Patinoarul artificial de la Gheorgheni, jud. Harghita



PATINOARE ARTIFICIALE

RECEPȚIONATE 2010 - 2019

3 recepţionate 76,88 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

32 de solicitări în diferite stadii de promovare



În momentul de față sunt contractate 121 de obiective de investiții în

cadrul acestui subprogram

Subprogramul vizează:

► Construirea de așezăminte culturale după proiecte tip CNI sau

proiectele beneficiarilor

► Extinderi / consolidări / reabilitări /modernizări / dotări așezăminte

culturale

Obiectiv:

► creşterea calităţii vieţii culturale în mediul mic urban sau rural prin

extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin

diversificarea ofertei culturale

SUBPROGRAMUL AȘEZĂMINTE CULTURALE



AȘEZĂMINTE CULTURALE

RECEPȚIONATE 2010 - 2019

322 recepţionate 379,67 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

243 obiective (contractate, achiziție sau 
indicatori aprobați)

644,79 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

1.466 de solicitări 



Construire așezământ cultural Dragalina, jud. Călărași



Reabilitare și modernizare așezământ cultural Nucet, jud. Dâmbovița



Deși subprogramul a fost demarat în anul 2014, majoritatea obiectivelor de

investiții care ar putea fi reabilitate nu se află în proprietatea UAT-urilor.

Până în prezent s-a finalizat un obiectiv de investiții, iar alte 2 se află în

execuție.

Subprogramul vizează:

► reabilitarea și modernizarea sălilor de cinema cu scopul revitalizării

acestora

► construirea de sedii pentru cinematografe noi

Obiective:

► facilitarea accesului la cultură în special în orașe în care posibilitățile

de petrecere a timpului liber sunt reduse

► crearea de alternative de petrecere a timpului liber în special pentru

tineri

SUBPROGRAMUL SĂLI DE CINEMATOGRAF



SĂLI DE CINEMATOGRAF

RECEPȚIONATE 2018 - 2019

1 recepţionat 3,7 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

6 obiective (contractate, achiziție sau 
indicatori aprobați)

41,31 milioane lei

SOLICITĂRI INCLUSE PE LISTA SINTEZĂ

27 de solicitări



Obiectiv în execuție - Reparație capitală la clădirea cinematograf Zarandul din mun. Brad, jud. Hunedoara



Obiectiv finalizat - Reabilitarea şi modernizarea cinematografului Victoria din Petroşani, jud. Hunedoara



► reabilitarea clădirilor de patrimoniu și monumentelor istorice

► construirea de sedii sociale destinate îngrijirii persoanelor cu handicap

sau persoanelor vârstnice

► construirea de campusuri școlare

► reabilitarea piețelor agro-alimentare

► obiective privind infrastructura justiției (sedii tribunale, parchete sau

curți de apel)

SUBPROGRAMUL ALTE TIPURI DE OBIECTIVE



ALTE TIPURI DE OBIECTIVE

RECEPȚIONATE 2016 - 2019

13 recepţionate 61 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

41 obiective (contractate, achiziție, 
indicatori aprobați)

497,82 milioane lei

SOLICITĂRI

88 de solicitări



Cazinoul din Constanța – obiectiv în pregătire achiziție publică



Centrul cultural Mitropolit Iacob Putneanul, Putna, jud. Suceava



Consolidare și reabilitare Centrul Educational și Social Pastoral Nifon Mitropolitul – în curs de implementare



Consolidare și reabilitare Mănăstirea Sucevița, jud. Suceava – în curs de implementare



INFRASTRUCTURA JUSTIȚIE

RECEPȚIONATE 2016 - 2019

6 recepţionate 23,41 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

16 obiective (contractate, achiziție, 
indicatori aprobați)

284,17 milioane lei

SOLICITĂRI

26 de solicitări



Reparații capitale și consolidare la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea – în curs de 
implementare



Amenajare pod și reabilitare la Tribunalul Arad



SISTEM INTEGRAT APĂ ȘI CANALIZARE

RECEPȚIONATE 2009 - 2019

64 recepţionate 761,21 milioane lei

ÎN IMPLEMENTARE

11 obiective contractate 261 milioane lei

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



Sursă alternativă de siguranţă din strat de profunzime pentru alimentare cu apă a municipiului Călăraşi
şi dezvoltarea infrastructurii reţelei de canalizare în zone industrială nord – reţea de canalizare apă uzate 

şi meteorice mun. Călărași, jud. Călărași 



Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată Salonta, jud. Bihor



Vă mulțumim!


