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Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
• PNDL este un program multianual de finanțare, coordonat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ce are ca obiectiv general
echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnicoedilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă,
social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de
comunicație în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru
localitățile României.
• Pot beneficia de finanțare, în cadrul PNDL, unitățile administrativteritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale,
respectiv comunele, municipiile și orașele, inclusiv pentru satele
componente ale acestora, județele, precum și unitățile administrativteritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară,
constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de
dezvoltare intercomunitară.

PNDL 2017-2020 – Etapa II
Situația contractării obiectivelor de investiții
În anul 2017 au fost depuse de
UAT-uri peste 13.000 de solicitări a
căror valoare totală a depășit 67
miliarde lei, dar fondurile aprobate
pentru finanțarea PNDL – Etapa II în
valoare de 30 de miliarde lei nu au
permis acoperirea întregii nevoi de
finanțare.
În prezent procedura de contractare
în cadrul PNDL – Etapa II este în
desfășurare, fiind contractate 98%
din totalul celor 6.732 obiective
incluse în PNDL II (sunt încheiate
6.621 contracte de finanțare)

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin PNDL
• PNDL 2013-2019 – Etapa I:
•
•
•
•
•
•

5.506 obiective de investiții finanțate din care:
2782 obiective finalizate
2724 obiective în execuție
Alocare totală: 18.081 milioane lei
Total decontat 2013-2018: 12.199 milioane lei
Rest de decontat: 5.882 milioane lei
Total alocat 2018: 1.353 milioane lei
Total decontat 2018: 997,26 milioane lei

• PNDL 2017-2020 – Etapa II:
• 6.732 obiective de investiții incluse la finanțare
• 111 obiective sunt în diverse faze de contractare: sunt pe circuitul
intern de avizare sau documentațiile tehnico-economice transmise
de UAT-uri necesită completări
• 6.621 contracte de finanțare
• Suma totală contractată: 28.893 milioane lei
• Total decontat 2017-2018: 797,08 milioane lei
• Total alocat 2018: 1.000 milioane lei
• Total decontat 2018: 585,43 milioane lei

Situația alocărilor și decontărilor obiectivelor
finanțate prin PNDL
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PNDL 2013-2019 – Etapa I
Alocări şi număr de obiective pe domenii

Domeniul

Alocații de la bugetul de Total decontat 2013Nr. obiective de
stat 2013-2019
2018
investiții 2013-2019

Nr. obiective
receptionate

2.341.271.495,52

1.638.602.586,76

996

551

338.815.884,86

148.073.124,70

48

16

3.016.866.836,96

1.730.118.803,85

586

239

10.835.823.917,30

7.850.604.804,39

2410

1419

Unități de învățământ*

303.178.916,12

235.260.482,40

259

172

Unități de învățământ fără autorizații de funcționare

542.043.572,47

141.026.250,49

560

60

Creșe și grădinițe

120.880.034,26

92.202.265,46

129

79

Creșe și grădinițe fără autorizații de funcționare

153.452.856,46

52.510.320,03

227

41

Unități sanitare

11.706.986,64

11.165.535,69

15

14

Poduri și podețe

259.660.366,85

185.947.920,07

169

122

Alte domenii**

156.974.255,34

113.795.705,67

107

69

18.080.675.122,78

12.199.307.799,51

5506

2782

Alimentare apă
Alimentare apă și canalizare (proiecte integrate)
Canalizare
Drumuri

TOTAL

* - școli primare, școli gimnaziale și licee
** - obiective culturale, instituții publice, platforme de gunoi, piețe și oboare, infrastructură turistică.

PNDL 2017-2020- Etapa II
Alocări şi număr de obiective pe domenii

Domeniul

Alocații de la bugetul de
stat 2017-2020

Total decontat
2017-2018

Nr. obiective de
investiții
2017-2020

Nr. contracte de
finantare

Alimentare apă

2.257.588.746,80

39.243.811,63

547

533

Alimentare apă și canalizare (proiecte integrate)

2.312.848.995,61

18.480.477,06

249

245

Canalizare

4.047.688.735,40

74.274.473,51

509

499

14.359.187.938,44

471.028.980,88

1.950

1.932

849.422.711,67

16.068.862,11

540

525

Unități de învățământ* fără autorizații de funcționare

1.479.434.093,80

21.123.114,97

796

786

Creșe și grădinițe

1.198.060.971,89

48.459.526,31

870

848

Unități sanitare

1.047.172.068,69

60.742.010,94

579

572

Poduri și podețe

1.142.087.520,92

20.028.780,80

450

443

199.585.817,79

27.637.237,98

242

238

28.893.077.601,01

797.087.276,19

6.732

6.621

Drumuri
Unități de învățământ*

Alte domenii**
TOTAL
* - școli primare, școli gimnaziale și licee
** - instituții publice, sisteme de iluminat public stradal.

