Opt programe destinate construirii de locuinţe
• Locuinţe de necesitate - derulat prin CNI (Compania
Naţională de Investiţii).
• Locuinţe pentru tineri destinate inchirierii - derulat prin
ANL (Agenţia Naţională de Locuinţe).
• Finalizarea blocurilor începute din fondurile statului
înainte de anul 1989.
• Construirea de locuinţe prin credit ipotecar.
• Construirea de locuinţe sociale.

Patru programe pentru activităţi social-culturale şi
sportive
• Programul consolidare şi reabilitare săli de sport.
• Programul bazine de înot.
• Programul prioritar naţional pentru proiectarea şi
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale de drept
public în localităţile unde nu există astfel de instituţii, în
mediul rural şi mic urban.

• Sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
prin acordarea de subvenţii tinerilor cu vârsta de până la 35
de ani.

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1036

• Locuinţe sociale şi pentru chiriaşii evacuaţi din casele
naţionalizate.

• Consolidarea clădirilor de locuit multietajate.

• Programul privind economisirea şi creditarea în sistem
colectiv pentru domeniul locativ.

Construieste,
creeaza parteneriate,
dezvolta!

• Programul construcţii săli de sport.

Trei programe pentru protecţia faţă de riscul seismic
• Intervenţii în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi
care prezintă pericol public.

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1033

• Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor
naturale şi pregătirea prentru situaţii de urgenţă.

Programul de reabilitare a blocurilor de locuinţe

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1037

• Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone
defavorizate.

• Program - pilot de reabilitare termică a unor clădiri din
domeniul public cu funcţiunea de asistenţă socială şi/sau
ocrotirea sănătăţii.
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• Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajatecondominii, construite în perioada 1950-1990.

P-ţa Constituţiei

B-dul Unirii

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1033
Patru programe pentru dezvoltarea infrastructurii rurale
• Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi
alimentarea cu apă a satelor aprobat prin H.G. nr 577/1997.
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• Programul guvernamental aprobat prin H.G. nr 687/1997
de alimentare cu apă a satelor şi locuinţe sociale.

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1035
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FINANŢARE NAŢIONALă şI EUROPEANă
prin programele Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

• Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural.
• 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 localităţi cu o
populaţie de până la 50.000 de locuitori.

P-ţa Unirii

Sf. A

Programe pentru reabilitare termică

B-dul Naţiunilor Unite
B-dul Libertăţii

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1105

Punct de informare:
Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5,
Bucureşti, ROMÂNIA
Tel.: 0372.111. 409
E-mail: info@mdlpl.ro, www.mdlpl.ro

Programe europene şi naţionale
gestionate de MDLPL
Principalele domenii de activitate
• planificarea şi dezvoltarea teritorială naţională şi
regională;
• cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională;
• urbanism şi amenajarea teritoriului;
• gestiunea şi dezvoltarea edilitară-imobiliară, inclusiv
construcţii de locuinţe, lucrări publice, construcţii şi locuire.

Programe finanţate din
Fonduri Structurale Europene
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
2007-2013 (POR)
POR este finanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională şi are ca obiectiv dezvoltarea economică şi
socială echilibrată a tuturor regiunilor ţării.
Fondurile alocate POR vor sprijini investiţii în cadrul
următoarelor axe prioritare tematice:
AXA 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
– poli de creştere.
AXA 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport.
AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.
AXA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.
AXA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.
AXA 6 - Asistenţa tehnică pentru sprijinirea implementării POR.
http://www.mdlpl.ro/index.php?p=205
www.inforegio.ro

Programe finanţate din
Fonduri Europene de Preaderare
pentru dezvoltare regională
PROGRAME PHARE
Coeziune Economică şi Socială (CES) 2004-2006

Patru programe de cooperare teritorială la graniţele
externe ale UE, 2007 – 2013
• Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul
Mării Negre (ENPI CBC).
• Programul Operaţional Comun România - Ucraina Moldova (ENPI CBC).
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Serbia (IPA CBC).

• Componenta „Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru
întreprinderi nou înfiinţate şi micro-întreprinderi”.

• Programul Operaţional Comun Ungaria - Slovacia România - Ucraina (ENPI CBC).

• Componenta „Schema de investiţii pentru sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de
mediu”.

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=434

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=242

Programe finanţate din
Fondul Europen de Dezvoltare Regională (FEDER),
Instrumentul European de Vecinătate şi
Parteneriat (ENPI) şi
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe finanţate
din INTERREG III B şi PHARE
Şase programe de Cooperare transfrontalieră şi
transnaţională
• INTERREG III B CADSES.
• Phare CBC RO/BG România – Bulgaria.
• Phare CBC RO/HU România – Ungaria.
• Phare CBC RO/MO  România - Republica Moldova.

PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ
EUROPEANĂ

• Phare CBC RO/SeM România - Serbia şi Muntenegru.

Şapte programe de cooperare cu statele membre ale
UE şi alte state partenere

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=160

• Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013.
• Programul de Cooperare Transfrontalieră UngariaRomânia 2007-2013.

• Phare CBC RO/UA România - Ucraina.

Programe finanţate
în totalitate din bugetul de stat
Şase programe destinate dezvoltării teritoriale

• Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei.

• Elaborarea şi operaţionalizarea Conceptului Strategic de
Dezvoltare Teritorială a României 2007 –2013.

• Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C.

• Elaborarea hărţilor de risc.

• Programul de Cooperare Interregională URBACT II destinat cooperării între oraşele Uniunii Europene.

• Elaborarea/reactualizarea planurilor de urbanism
generale a localităţilor şi a regulamentelor locale de
urbanism.

• Programul de Cooperare Interregională ESPON 2013
– reţea de cooperare europeană în domeniul cercetării
dezvoltării teritoriului.
• Programul de Cooperare Interregională INTERACT
2007-2013.

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=466

• Programul „O Românie frumoasă”.
• Elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi
urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice
înscrise în lista patrimoniului mondial.
• Programul privind reabilitarea sistemului informaţional
specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date
urbane.

http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1072

