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Unitatea de Implementare a Programului 
Raport de Progres din data de (DATA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ţara: România 

 Descrierea Proiectului: Programul de Reabilitare a Monumentelor Istorice 
din Cartierele Istorice Iosefin, Fabric şi Cetate din 
Timişoara, România  

Nr. BMZ: 
2005 65 333 

Durată Implementare: 
48 months (3/2012 – 3/2016) 

Beneficiar: 
Primăria Municipiului Timişoara 

Unitate KfW: 
L3a4 

Responsabil Proiect: 
Jutta Rothacker 

Perioada de Raportare: 
xxx - xxx 

Raportul Nr.: 
1 

Data predării: 
xxx 
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1 SUMAR EXECUTIV 

2 SCURTĂ DESCRIERE A PROGRAMULUI  

3 OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

3.1. Rezultat 1 
3.2. Rezultat 2 
3.3. xxx 

 

4 STADIUL CURENT DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI  

4.1. Atingerea of Obiectivelor 
4.1.1. Rezultat 1 
4.1.2. Rezultat 2 
4.1.3. Xxx 

4.2. Stadiul de implementare al Proiectelor de Reabilitare în curs 
4.2.1. Proiecte Private 
4.2.2. Proiecte Publice 

 
 

4.3. Proiecte planificate 
4.3.1. Proiecte Private planificate 
4.3.2. Proiecte Publice planificate 

 
4.4. Centralizator Informaţii Financiare 

 
 

Angajarea Fondului de Dispunere  Valoare finanţată 
(EUR) 

% of din total Finanţare 

Măsuri finalizate 0 0
Contracte angajate 0 0
Contracte semnate 0 0
Contracte pe rol 0 0
Proiecte propuse 0 0
Total 0 0
Fonduri disponibile 0 0
   
Informaţiile relevante vor fi preluate din Software-ul Administrativ Financiar  
Vă rugăm să completaţi şi tabelul de la final 

5 DEZVOLTARE GENERALĂ 

5.1.1. Domeniu economic  
5.1.2. Sfera politică  
5.1.3. Domeniu Juridic  
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6 DEZVOLTAREA TIMIŞOAREI SUB ASPECTUL CONDIŢIILOR DE TRAI DIN 
CARTIERELE ISTORICE CETATE, FABRIC ŞI IOSEFIN  

Vezi Anexa 3 pentru structura standard, obiective, tematici şi indicatori pentru 
monitorizarea nivelului de dezvoltare al străzilor representative prestabilite din 
Timişoara  
 

7 GRAFIC DE IMPLEMENTARE ACTUALIZAT  

Etape Următoare: 
Cronologie 

  
 
Sub-Anexa 1:  Lista potenţialilor participant la Programul de Reabilitare 
Sub-Anexa 2:  Stadiul de Implementare:  

Deviz de Cheltuieli 
Previzionare decontări pe patru luni 

Sub-Anexa 3:  Procese verbale ale Comitetului Director din perioada de raportare  
Sub-Anexa 4: Structura standard, obiective, tematici şi indicatori pentru monitorizarea condiţiilor de trai din 
Cetate, Fabric şi Iosefin  
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Nr. 
Crt Strada Nr. Cod LMI Poziție LMI Nume Cartier Lista 

Prioritară
Nr 

proprietari
Costuri Estimate cf Evaluare 

Tehnică anterioară (EUR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Lista Prioritară Nr. cereri: Fabric: 
Da: Iosefin: 
Nu: Cetate: 

Lista Asociațiilor de Proprietari interesate să semneze Acordul Preliminar de Cooperare



Stadiu de implementare

Scrisori informare transmise: 
Respondenți: 
Fără scrisoare: 
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