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Referat de aprobare  

 

Unul dintre principalele obiective ale Programului de Guvernare 2018-2020 îl 
constituie fundamentarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și 
incluzive, inclusiv prin dezvoltarea unor instrumente destinate creșterii 
investițiilor, atât cele finanțate din buget sau prin accelerarea absorbției de 
fonduri europene, cât și prin stimularea investițiilor private. 

În acest context, propunem proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea Instrucțiunilor 
privind conținutul-cadru al proiectului tip pentru construcții cu grad mare de 
repetabilitate, în baza următoarelor considerente: 

În practică, proiectul tip constituie un instrument dedicat dezvoltării continue a 
nivelului tehnic şi calitativ al lucrărilor de investiţii prin eficientizarea proiectării, 
execuţiei construcţiilor cu consumuri minime de materiale, manoperă şi energie, 
costului acestora inclusiv din punct de vedere al duratei de execuție a lucrărilor. 
Toate aceste elemente constituie o modalitate de realizare a unui cadru construit 
sustenabil. 

Consolidarea macroeconomică se va putea realiza printr-o combinație de politici 
fiscal-bugetar-monetare cu politici investiționale, alături de instituții-cheie în 
realizarea programelor de investiţii precum Compania Naţională de Investiţii și 
Agenția Națională de Locuințe, aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, numărându-se majoritatea autorităților publice 
centrale, componente ale Guvernului, ce derulează programe de investiții, 
finanțate din fonduri publice. Adăugăm că proiecte tip pot fi întâlnite în activitatea 
autorităților publice locale ori a altor instituții de interes public. 

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., cu 
modificările și completările ulterioare, C.N.I. derulează Programul naţional de 
construcţii de interes public sau social, ce are în componență subprograme precum: 
„Săli de sport”, „Bazine de înot”, „Complexuri sportive”, „Aşezăminte culturale”, 
„Patinoare artificiale”. Aceste subprograme realizează obiective de investiții ce 
pot avea inclusiv un caracter de repetabilitate. 

În cadrul demersului de fundamentare și consolidare a proiectului de act normativ, 
au fost consultate următoarele instituții: Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Agriculturii, Compania Națională de Investiții, Agenția Națională pentru Locuințe, 
ale căror puncte de vedere sunt atașate prezentului referat, în copie. 
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În rândul beneficiilor aprobării unui act normativ referitor la proiectele tip 
precizate de către unele dintre instituțiile consultate menționăm avantajele 
privind avizarea tehico-economică facilă a proiectului tip de către 
finanțator/beneficiar, actualizarea într-un timp scurt a proiectului tip în cazul 
modificării/actualizării unor reglementări tehnice aplicabile și faptul că proiectele 
tip „întocmite și aprobate conform legislației și standardelor în vigoare conduc la 
reducerea costurilor și termenelor de întocmire a proiectelor de investiții în 
construcții”. 

În acest context, înaintăm pe circuitul de semnare/aprobare proiectul de Ordin al 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul-cadru al proiectului tip pentru 
construcții cu grad mare de repetabilitate, al cărui scop este de a realiza cadrul 
normativ necesar implementării într-o manieră eficientă a proiectelor cu grad mare 
de repetabilitate. 

 


