
Municipiul Timișoara

Municipiul Timișoara

Timisoara: Ieri. Azi. Mâine.

NOUA IMAGINE A 
TIMISOAREI



Suport financiar de până la 
250.000  Euro / clădire istorică

250.000 EUR

perioada de rambursare

10 ani

Cine se implica? Orasul meu, mostenirea mea!
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 Primăria va furniza sprijin financiar pentru lucrările de reabilitare (cu excepţia Proiectului Tehnic 
ce va fi elaborat de arhitectul contractat şi remunerat de proprietari) prin plata directă a facturilor 
emise de firmele de construcţie şi diriginţii de şantier, conform proiectului.  
 

 Proprietarii vor participa la constituirea unui fond de tip revolving în favoarea municipalităţii, 
destinat pe viitor sprijinirii altor proprietari de imobile istorice cu contribuţii proprii calculate în 
raport cu veniturile lor la demararea proiectului (spre exemplu, contribuţia proprietarilor care obţin 
subvenţia la încălzire este mai mică) şi distribuite în plăţi de rambursare pe o perioadă de 10 ani  
 

 Este de asemenea posibil ca proprietarii să achite integral lucrările de reabilitare şi să participe la 
Program beneficiind doar serviciile de consultanţă din partea BRCCI şi a Consultanţilor 
Internaţionali.  

 

b) Condiţii de Eligibilitate: 

 Clădirea este monument istoric în conformitate cu prevederile Legii 422, se situează în zonele 
definite, în unul din cartierele Cetate, Iosefin sau Fabric  şi este inclusă pe Lista Prioritară .  

 Este făcută dovada proprietăţii prin Extras de Carte Funciară. 

 Nu există cereri de restituire a proprietăţii sau a unei părţi din proprietare nesoluţionate până la 
data depunerii proiectului;  

 Toţi proprietarii clădirii au format o Asociaţie de Proprietari care are un Reprezentant Legal. 

 Proprietarii trebuie să furnizeze o garanţie ipotecară care să acopere cuantumul contribuţiei 
individuale. 

 

c) Alte condiţii  

 Dovada venitului lunar per gospodărie poate fi făcută prin declaraţii de venit sau declaraţii de 
impunere  

 Se poate aduce dovada numărului de membri per gospodărie  

 Reprezentantul Asociaţiei de Proprietari semnează un Acord de Cooperare Preliminar în numele 
tuturor proprietarilor în baza unei Decizii a Asociaţiei de Proprietari, exprimând acordul acestora de a 
aplica criteriile Programului în cadrul măsurilor de reabilitare  

 Proprietarii acceptă să participe la Evaluările Tehnice şi Financiare care trebuie elaborate pentru a 
verifica fezabilitatea unui proiect de reabilitare.  

 Proprietarii care doresc sa determine cuantumul contribuţiei lor individuale în baza situaţiei lor de 
venituri trebuie să parcurgă o Evaluare Socială realizată de Direcţia Socială în baza unei proceduri 
similare celei pentru obţinerea subvenţiei la încălzire 

 Reprezentantul Asociaţiei de Proprietari va semna un Acord Final de Cooperare care va confirma 
măsurile de reabilitare care se vor implementa şi va fixa regulile de elaborare a unui Proiect Tehnic. 

 Se vor semna Acorduri de Finanţare individuale cu fiecare proprietar participant care vor defini 
Graficele de Plăţi pentru contribuţia fiecărui participant. 

 
 

d) Tipuri de lucrări  
 

 Izolarea clădirii împotriva infiltrării apei 

 Lucrări la structura de rezistenţă a clădirii 

 Reabilitarea acoperişului  

 Lucrări de tâmplărie la acoperiş 
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Diferitele etape ale procedurilor programului vor fi detaliate pe parcursul următoarelor pagini. 
Suplimentar, echipa de experţi a BRCCI va fi în permanenţă disponibilă cu răspunsuri la întrebările 
dumneavoastră, aşa că vă rugăm să nu ezitaţi să o contactaţi! 

 

a) Acordul Preliminar de Cooperare  
 Informaţie: Dacă sunteţi interesaţi să participaţi la Program, puteţi contacta BRCCI pentru a verifica 

dacă clădirea dumneavoastră este un monument istoric şi dacă aceasta este inclusă pe lista 
monumentelor participante la Program. În continuare veţi primi informaţii cu privire la cerinţele, 
condiţiile şi procedurile aplicabile la implementarea proiectului dumneavoastră de reabilitare. 
Suplimentar, BRCCI ca organiza o întâlnire de informare pentru toţi membrii asociaţiei 
dumneavoastră de proprietari.  

 Clarificarea cerinţelor de participare: Odată confirmată eligibilitatea clădirii dumneavoastră pentru 
Program, BRCCI vă va pune la dispoziţie toate formularele necesare pentru participarea la Program: 

o Un Chestionar de Cooperare  

o Un model de Decizie a Asociaţiei de Proprietari pentru semnarea Acordului Preliminar de 
Cooperare.  

o Extras de Carte Funciară la zi (nu mai vechi de 4 săptămâni). 

 Verificarea amănunţită a eligibilităţii: În baza formularelor de aplicare, BRCCI va proceda la 
verificarea amănunţită a proiectului dumneavoastră de reabilitare sub aspectul corelării cu criteriile 
de eligibilitate ale Programului şi împreună cu dumneavoastră va încerca să clarifice orice 
ambiguităţi.  

 Acordul Preliminar de Cooperare: Dacă se confirmă eligibilitatea generală a proiectului, poate fi 
întocmit Acordul Preliminar de Cooperare care va permite proiectului dumneavoastră accesul în 
etapa următoare care reprezintă o evaluare generală şi detaliată a fezabilităţii proiectului 
dumneavoastră de reabilitare. Vă rugăm să reţineţi că Acordul Preliminar nu creează obligaţii de 
realizare efectivă a reabilitării nici din partea dumneavoastră şi nici din partea Primăriei. Acordul 
Preliminar de Cooperare creează doar obligaţiile stipulate în prevederile acestuia.  

 

b) Evaluarea Proiectului  

 Întâlnirea de Informare: Înainte de demararea evaluării fezabilităţii, BRCCI va organiza o întâlnire a 
asociaţiei de proprietari pentru a discuta etapele următoare ale proiectului şi a lua în considerarea 
viziunea dumneavoastră în ceea ce priveşte măsurile de reabilitare.  

 Evaluarea Tehnică: Evaluarea Tehnică determină măsurile de reabilitare necesare şi furnizează o 
primă estimare a costurilor proiectului de reabilitare. Aceasta include următorii paşi: 

o Evaluarea situaţiei clădirii la faţa locului  

o Determinarea cauzelor principale ale deteriorărilor existente  

o Determinarea măsurilor necesare pentru înlăturarea deteriorărilor  

o Determinarea priorităţii măsurilor de reabilitare  

o Estimarea costurilor măsurilor individuale şi estimarea costurilor generale ale proiectului.  

 Evaluarea Financiară: Evaluarea Financiară (în baza interviurilor detaliate purtate individual cu 
fiecare  participant a evaluării documentelor financiare) este realizată în vederea aprecierii capacităţii 
dumneavoastră de finanţare şi a determinării dacă şi în ce condiţii proiectul de reabilitare este fezabil 
pentru dumneavoastră din punct de vedere financiar. Aceasta include o consiliere amplă din partea 
BRCCI care vă va ajuta să simulaţi posibile scenarii de finanţare. Pentru a permite o evaluare 
corectă şi transparentă, următoarele documente trebuie transmise către BRCCI.   

o O declaraţie de venituri oficială, o declaraţie bancară sau o declaraţie de impunere  
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o O listă de contact a tuturor membrilor asociaţiei de proprietari pentru a putea organiza 
sesiunile individuale de consiliere.  

o O copie după Cartea Imobilului şi copii după Cărţile de Identitate şi Certificatele de Naştere 
pentru a confirma numărul de membri dintr-o gospodărie.  

 Evaluarea Socială: Proprietarii cu venituri sub o anumită limită au posibilitatea de a obţine  facilitatea 
unei contribuţii reduse la costurile de finanţare ale Programului. Evaluarea Socială va determina 
cuantumul contribuţiei dumneavoastră în baza verificării situaţiei de venituri realizată conform unei 
scheme similare celei pentru acordarea subvenţiei la încălzire. Pentru ca un proprietar să fie eligibil 
pentru obţinerea unei contribuţii reduse, acesta trebuie să fie înscris în sistemul naţional pentru 
acordarea subvenţiei la încălzire sau să aplice şi să fie acceptat în sistem după verificarea de către 
Direcţia Socială a cererii de subvenţie depuse..  

 Discutarea Rezultatelor Evaluării: Rezultatele Evaluării Tehnice, Financiare şi Sociale vor fi 
consolidate într-un singur raport care va fi prezentat asociaţiei de proprietari în cadrul unei întâlniri, 
fără a fi divulgată însă vreo informaţie cu caracter confidenţial despre starea financiară a 
proprietarilor individuali. Fiecare proprietar va primi câ Înainte ca Raportul de Evaluare Consolidat să 
fie prezentat către forurile decizionale din cadrul Primăriei, asociaţia dumneavoastră de proprietari 
are posibilitatea de a sugera modificări cu privire la aspectele tehnice sau financiare ale proiectului.    

 

c) Acordul Final de Cooperare  

 Evaluarea proiectului de către Comitetul Director: Odată ce proiectul a fost evaluat în detaliu şi 
declarat fezabil, BRCCI va transmite un raport către Comitetul Director care este corpul decizional şi 
de monitorizare a Programului. Comitetul Director va trebui să aprobe proiectul dumneavoastră de 
reabilitare, pentru ca acesta să intre în etapa de planificare a implementării.  

 Dacă un proiect nu este aprobat de Comitetul Director, dar se menţine interesul proprietarilor 
participanţi, evaluarea fezabilităţii poate fi revizuită iar aspectele specifice pentru implementarea 
proiectului de reabilitare pot fi reanalizate împreună cu Asociaţia de Proprietari. Evaluarea de 
Fezabilitate revizuită poate fi reevaluată în cadrul unei întruniri a Comitetului Director.  

 Acordul Final de Cooperare: Acordul Final de Cooperare încheiat între Primărie şi Asociaţia de 
Proprietari detaliază dimensiunile proiectului de reabilitare şi stabileşte faptul că lucrările de 
reabilitare se vor contracta prin licitaţie publică dacă asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie un 
proiect tehnic adecvat. Acordul Final de Cooperare conţine în anexă un model de contract pentru 
contractarea Proiectului Tehnic. După semnarea Acordului Final de Cooperare, BRCCI va continua 
consilierea pentru a asigura contractarea de arhitecţi adecvaţi pentru planificarea tehnică a 
proiectului de reabilitare dar şi pentru a asigura corelarea Proiectului Tehnic cu cerinţele specifice 
reabilitării monumentelor istorice.  

 

d) Proiectul Tehnic  

 Scopul Proiectului Tehnic: Proiectul Tehnic defineşte cu exactitate măsurile de reabilitare detaliate 
ca şi fundament pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie pentru proiect şi procedurile de achiziţie 
publică ce urmează a fi realizate. Proiectul Tehnic include de asemenea şi o estimare a costurilor în 
corelare cu măsurile de reabilitare propuse. 

 Contractarea arhitecţilor pentru elaborarea Proiectului Tehnic: Proiectul Tehnic cade în sarcina 
proprietarilor şi trebuie să fie realizat pe cheltuiala Asociaţiei de Proprietari. BRCCI şi Consultanţii 
Internaţionali vor sprijini asociaţia dumneavoastră de proprietari în ceea ce priveşte contractarea 
arhitecţilor care pot elabora Proiectul Tehnic pentru Proiectul de Reabilitare într-o manieră adecvată.  

 Controlul calităţii în perioada de elaborare a Proiectului Tehnic: În perioada de elaborare a 
Proiectului Tehnic, BRCCI şi Consultanţii Internaţionali vor furniza consultanţă continuă pentru a 
asigura corelarea calităţii Proiectului Tehnic cu cerinţele Programului de Reabilitare.  

 Devierile de cost: Devierile în ceea ce priveşte estimarea costurilor pentru Proiectul de Reabilitare 
(prin comparaţie cu costurile determinate în cadrul Evaluării Tehnice) vor fi analizate împreună cu 
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Asociaţia de Proprietari, fiind necesară aprobarea acesteia şi posibilă necesitatea reaprobării de 
către Comitetul Director (în cazul în care devierile depăşesc 15%).  

 Obţinerea Autorizaţiei de Construcţie: Autorizaţia de Construcţie este o cerinţă esenţială pentru 
licitarea Proiectului de Reabilitare. Aceasta se va obţine de către asociaţia de proprietari. BRCCI va 
furniza consiliere pentru a asigura îndeplinirea tuturor cerinţelor pentru obţinerea Autorizaţiei de 
Construcţie.  

 Revizuirea Proiectului Tehnic: În cazul în care Proiectul Tehnic este insuficient pentru obţinerea 
Autorizaţiei de Construcţie datorită unei proiectări defectuoase sau unor erori profesionale, acesta 
trebuie revizuit de arhitecţii contractaţi de Asociaţia de Proprietari conform specificaţiilor enunţate în 
contractul pentru Proiectul Tehnic.  

 

e) Acordul de Finanţare  

 Acorduri de Finanţare Individuale pentru cazurile specifice: Acordurile de Finanţare sunt contractele 
finale încheiate între Primărie şi proprietarii individuali prin care se alocă sprijinul municipalităţii 
pentru proiectul de reabilitare. Acestea creează obligaţii atât din partea Primăriei, cât şi din partea 
proprietarilor în cazul în care licitaţia publică pentru contractarea lucrărilor de construcţie şi a 
dirigintelui de şantier  se finalizează cu succes. Acordurile de Finanţare includ condiţiile pentru 
acordarea sprijinului financiar şi rambursarea finanţării de către proprietarii privaţi. Acordurile de 
Finanţare sunt întocmite de BRCCI în colaborare cu proprietarii individuali în baza condiţiilor 
specifice aplicabile pentru fiecare membru al Asociaţiei de Proprietari în parte. Acordurile se vor 
întocmi în baza costurilor estimative enunţate în Proiectul Tehnic şi intră în vigoare în mod colectiv, 
după semnarea de către fiecare membru al asociaţiei de proprietari a acordului individual. Acordul 
de Finanţare cuprinde şi un Grafic de Plăţi pentru fiecare membru al asociaţiei de proprietari în parte 
iar Graficul de Plăţi intră în vigoare în după semnarea contractului pentru execuţia lucrărilor de 
reabilitare.   

o Acord Financiar (normal) pentru participanţii care primesc sprijin financiar şi contribuie 
constituirea fondului de tip revolving pentru o perioadă de 10 ani. Ca şi condiţie de participare, 
proprietarii trebuie să furnizeze o garanţie ipotecară care să acopere valoarea cotei lor de 
participare la costurile de reabilitare.  

o Acord Financiar (pentru Plătitorii Direcţi) : Pentru participanţii la Program care doresc să achite 
direct costurile de reabilitare fără a beneficia de sprijin din fondurile puse la dispoziţie de KfW, 
se va întocmi un Acord de Finanţare special. Ca şi condiţie de participare, plătitorii direcţi 
trebuie să furnizeze o garanţie bancară pentru cuantumul participării sau să depună suma 
reprezentând cuantumul participării lor într-un cont de tip escrow.  

 Reglarea conturilor la finalul perioadei de implementare a lucrărilor de reabilitare: Contribuţiile 
proprietarilor calculate în baza costurilor estimate în Proiectul Tehnic pot fi diferite faţă de costurile 
efective stipulate în contractul cu firma de construcţie care execută lucrările de reabilitare. Din acest 
motiv, la finalul perioadei supraveghere a proiectului de reabilitare (după o perioadă de cinci ani de 
la finalizarea lucrărilor de reabilitare) se va face reglarea conturilor iar debitele se vor corela cu 
costurile efective ale proiectului. Se vor evita pe cât posibil costurile neprevăzute printr-un 
management transparent al costurilor (în colaborare cu asociaţia de proprietari) printr-o 
supraveghere adecvată pe parcursul perioadei de executare a lucrărilor de reabilitare. Din partea 
tuturor contractorilor de servicii, lucrări şi materiale pentru proiect se va solicita  garanţie de bună 
execuţie în valoare de 10% din cuantumul total al tuturor costurilor aferente proiectului de reabilitare 
Garanţia vizează întreaga perioadă, de la demararea proiectului şi până la finalizarea perioadei de 
supraveghere. Scopul acestei garanţii este reducerea riscurilor şi asigurarea soluţionării problemelor 
care ar putea să apară în ceea ce priveşte eficacitatea lucrărilor de reabilitare atât pe parcursul 
execuţiei, cât şi după finalizare.  
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f) Achiziţia Publică  

 Necesitatea licitaţiei publice : Conform prevederilor Legii Române pentru Achiziţii Publice, proiectele 
cu valori de peste 15.000 EUR trebuie să fie licitate prin procedura de licitaţie publică.  

 Cerinţe pentru procedura de Achiziţie Publică: pentru a demara procedura de achiziţie publică, 
Asociaţia de Proprietari trebuie să furnizeze un Proiect Tehnic adecvat  şi o Autorizaţie de Construcţie 
validă.  

 Tipul de procedură: în cadrul procedural pentru achiziţii publice stabilit de Primărie se vor desfăşura 
două proceduri de Achiziţie Publică (pentru proiectele de reabilitare şi pentru dirigenţia de şantier).  
BRCCI şi Consultanţii Internaţionali vor asigura controlul calităţii pe perioada de derulare a procedurii 
de achiziţie publică.  

 Proprietarii vor fi incluşi în desfăşurarea procedurii: Un delegat din partea Asociaţiei de Proprietari va fi 
inclus în Comisia de Licitaţie pentru a reprezenta interesele proprietarilor. Delegatul Asociaţiei de 
Proprietari va avea acces la documentele de licitaţie şi se va supune obligaţiilor de confidenţialitate 
neavând permisiunea de a transmite informaţii cu privire la procedura de licitaţie celorlalţi membri ai 
Asociaţiei de Proprietari înainte de finalizarea licitaţiei publice. .  

 Contractarea lucrărilor: La finalul unei achiziţii publice de succes, va fi contractată firma de construcţii 
câştigătoare după care va putea fi demarată execuţia lucrărilor de reabilitare şi va începe perioada de 
recuperare/colectare a contribuţiilor proprietarilor la constituirea fondului de tip revolving  

 

g) Lucrări de Reabilitare  

 Execuţia Lucrărilor: Lucrările de reabilitare vor fi executate de o firmă de construcţii specializată şi 
competentă care va fi selectată prin procedeul de licitaţie publică.  

 Controlul Calităţii: Execuţia lucrărilor va fi supravegheată de echipa BRCCI şi dirigintele de şantier şi, 
pentru primii patru ani ai Programului (probabil până în anul 2017), de o echipă de Consultanţi 
Internaţionali care asistă BRCCI. Controlul calităţii este asigurat prin şedinţe săptămânale (care includ 
şi participarea unui reprezentant al Asociaţiei de Proprietari) care se vor organiza pe întreaga durată a 
execuţiei lucrărilor de reabilitare. Aşa cum a fost menţionat mai sus, eficacitatea şi calitatea sunt 
asigurate şi prin garanţia de bună execuţie.  

 Plata Lucrărilor: Plata lucrărilor de reabilitare va fi aprobată de o echipă de consultanţi internaţionali şi 
de Asociaţia de Proprietari care este de asemenea implicată în proces.  

 

h) Rambursarea Finanţării  

 Rambursarea finanţării conform procedurilor stabilite ale Primăriei: Rambursarea finanţării va urma 
procedurile prestabilite ale municipalităţii. 

 Începerea plăţilor de rambursare: Rambursarea finanţării va începe imediat după semnarea 
contractului cu o firmă de construcţii pentru executarea lucrărilor de reabilitare .  

 Ratele lunare: Participanţii vor primi câte o notificare de plată lunară de la Primărie în baza Graficelor 
individuale de Plăţi. Ratele pot fi achitate fie prin transfer bancare, fie la casieria Primăriei până în data 
de 27 a fiecărei luni.  
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3. Legislaţie relevantă  
 

 Decizia Consiliului Local cu privire la Programul General Municipal de Reabilitare a Cartierelor Istorice 
(Decizia Consiliului Local No. 61, 912, 2008) 

 Liniile Directoare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timşoara, Aprilie 2008 

 Legea Nr. 422/2001 – protecţia monumentelor istorice (versiunea 18 iulie 2001republicată şi 
actualizată)  

 Legea Nr. 17/1995 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Federale Germane cu privire la Cooperarea Tehnică, semnat la Bucureşti, în data de 6 mai 199 

 Legea Nr. 50/1991 – autorizarea construcţiilor (republicată şi actualizată în versiunea din 29.01.2012) 

 Legea Nr. 10/1995 – calitatea lucrărilor de construcţie (actualizată în versiunea din 12.05.2007 

 Legea Nr. 153/2011 – creşterea calităţii arhitecturale şi de mediu a clădirilor 

 

 

4. Contact 

Biroul pentru Reabilitarea şi Conservarea Clădirilor Istorice  

Adresă: Str. Ştefan cel Mare, Nr. 2, 300102, Timişoara, Timiş, România 
Telefon: 026/435436 
Fax: 0256/435436 
E-mail: BRCCI@primariatm.ro 
 
Program de consiliere pentru cetăţeni: 
Luni: 08:00 – 16:00 
Marţi şi Joi: 08:00 – 18:00 
Miercuri: 08:00 – 15:00 
Vineri: 08:00 – 14:00   
 


	Annex_4_A .pdf
	Annex_4_B.pdf

