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REFERAT
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului
Bega”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor
legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere
Oraş polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timişoara generează dezvoltare în toată
regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei şapte poli
naţionali de creştere. Centrele urbane mari influenţează dezvoltare pe un areal mai mare, inclusiv a
zonelor rurale denumite zone de influenţă a polului de creştere. Analiza diagnostic a Polului de creştere
Timişoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale economice, Timişoara, capitala Judeţului Timiş,
este în prezent un puternic centru polarizator pentru întreaga regiune de vest a României, concentrând
peste 80% din economia judeţului şi peste 30% din cea a regiunii şi fiind la nivel naţional cel de-al doilea
centru economic, după capitala ţării.
Autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să găsească soluţii viabile care să permită dezvoltarea
oraşului în continuare, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi
reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. Întrucât fondurile locale prevăzute pentru reabilitarea
zonelor reprezentative din Timişoara sunt insuficiente, s-au căutat resurse financiare complementare
pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. În acest context, a devenit oportună
accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, Domeniul major
de intervenţie: 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creştere”.
În cazul polilor de creştere, în vederea accesării fondurilor, a fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare
(P.I.D.), document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creştere, în
care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale şi
se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. Aşadar, PID-ul
este un document de planificare a dezvoltării polului de creştere Timişoara - care conţine strategia de
dezvoltare pe termen lung a acestuia şi se implementează printr-o serie de proiecte individuale, în scopul
realizarii unei dezvoltări durabile. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen
mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial
în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare.
Canalul Bega este un element definitoriu al Municipiului Timişoara, reprezentând nu numai cea mai
importantă sursă de apă a oraşului, cât şi cea mai mare suprafaţă de spaţiu verde a oraşului datorită
parcurilor şi spaţiilor verzi amenajate de-a lungul malurilor sale.
Canalul Bega străbate Municipiul Timişoara pe o axă de la est la vest, împărţindu-l în partea de nord şi cea
de sud şi formând o adevărată "coloană vertebrală", un "bulevard verde" a oraşului. Bega leagă cele trei
cartiere istorice Fabric, Cetate şi Iosefin şi străbate zone importante ale oraşului, atât prin funcţiunea lor,
cât şi prin valoarea lor estetică sau istorică.
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Bega este primul canal navigabil construit în România cu o lungime totală navigabilă de 44 km pe teritoriul
României şi 72 km pe teritoriul Serbiei. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, el are o
lungime de 10,6 km pe fiecare mal.
În acest moment, pe malurile Canalului Bega se găsesc alei şi trotuare, parcuri publice, artere majore de
circulaţie, străzi şi zone verzi. Din păcate această zonă nu a mai beneficiat de un concept unitar de
amenajare, intervenţiile efectuându-se sporadic şi izolat în funcţie de necesităţile curente.
Aleile de-a lungul canalului sunt amenajate doar pe porţiunea aferentă părţii centrale a oraşului, în restul
zonelor nefiind construite. Acestea sunt discontinue, construite neuniform, atât din punct de vedere al
materialelor folosite, cât şi din punct de vedere al profilului transversal, cu obstacole, deteriorate şi
necesită reabilitări stringente. Nu există piste pentru biciclete.
După ce Canalul Bega va fi decolmatat şi ecologizat, se va putea reintroduce transportul public pe apă şi
se vor putea construi staţii de vaporetto şi pontoane plutitoare. Acest mijloc de transport va fi destinat
circulaţiei cotidiene şi recreării, creându-se astfel o mai bună fluiditate şi conectivitate a transportului în
comun şi noi funcţiuni malurilor şi canalului Bega. Se va obţine şi cel mai rapid şi plăcut mijloc de
transport în comun pe axa est-vest a oraşului, reprezentată de Bega.
Nu există un concept unitar de amenajarea peisagistică a malurilor Canalului Bega. Se doreşte amenajarea
unui cadru natural imens de spaţiu verde. Amenajarea zonei va fi neostentativa, neagresivă, reversibilă şi
în relaţie cu apa.
În momentul de faţă, mobilierul urban, inclusiv iluminatul public de-a lungul Begăi nu acoperă întreaga
lungime a canalului şi nu este corespunzător în toate zonele.
Având în vedere cele mai sus menţionate şi ţinând cont de importanţa şi potenţialul zonei, se impun astfel
măsuri urgente de reabilitare a infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega, care vor sta la
baza unei dezvoltări urbane durabile şi competitive.
În acest context, Primăria Municipiului Timişoara intenţionează realizarea proiectului „Reabilitarea
infrastructurii publice urbane a Canalului Bega”.
Acesta este încadrat în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara”, Obiectivul
4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.3. Diversificarea
posibilităţilor de agrement şi recreere, Programul 4.3.1 Valorificarea potenţialului cadrului natural
şi a peisajului şi inclus în lista de proiecte prioritare, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale ale
localităţilor PCT (HCLMT nr. 137/2010) şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010.
Proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega” are următoarele obiecte:
Obiectul 1: Căi de comunicaţii pietonale şi cicliste
- lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni;
- lucrări de construire piste de biciclete, staţii închirieri biciclete.
Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor
- lucrări de reabilitare, dotări tehnico-edilitare, amenăjari peisagistice şi mobilier urban;
- lucrări de construire reţele electrice
Obiectul 3: Transport pe apă
- lucrări de construire staţii vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenţii de
urgenţă
Astfel se va obţine o suprafaţă construită a lucrărilor de intervenţii de 167 928 mp.
Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 80,35% reprezintă asistenţă financiară
nerambursabilă, 17,65% reprezintă cofinanţarea din bugetul de stat iar 2% din bugetul local. TVA aferentă
cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare.
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Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri
nerambursabile pentru realizarea unui concept coerent şi unitar de reabilitare a infrastructurii publice
urbane a Canalului Bega pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, în vederea îmbunătăţirii
calităţii spaţiului urban şi ridicarea nivelului de trai prin transformarea malurilor canalului Bega într-o
zonă atractivă de promenadă pentru toţi locuitorii oraşului,
Având în vedere cele menţionate mai sus,
Propunem următoarele:
1. aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în
vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
2. aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu în vederea realizării
proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, elaborate de către
S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la
prezentul referat.
3. aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 51.650.114,49 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul
local a:
• sumei de 5.110.039,03 lei (fără T.V.A.), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului
Timişoara, alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea
eligibilă a proiectului, în sumă de 747.429,92 lei;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în
sumă de 4.362.609,11 lei;
• sumei de 9.916.009,92 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile. Taxa pe
valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, va fi
rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013,
conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
• precum şi a sumei de 6.104.011 lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a
proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.
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