
HOTĂRÂRE nr. 718 din 13 septembrie 2018 pentru 
aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul 
României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi 
la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
destinat finanţării proiectului privind reabilitarea 
monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 
12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) 
din Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice 
din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 
decembrie 2006, cu completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic 
Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de 
scrisori*) semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi la Paris la 27 iulie 2018, la 
Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea 
monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 
2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
191/2007, cu completările ulterioare. 
-****- 

PRIM-MINISTRU 
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

Contrasemnează: 
Ministrul finanţelor publice, 

Eugen Orlando Teodorovici 
Ministrul culturii şi identităţii naţionale, 

George Vladimir Ivaşcu 
________ 
*) Traducere. 

ANEXĂ: 
I._ 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Cabinet secretar de stat 

  

  Bucureşti, 20 iulie 2018 
Domnului dr. Rolf Wenzel, guvernator 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
Ref: Amendament la F/P 1.562 
Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din România 
Stimate domnule guvernator, 
Profităm de această ocazie pentru a reînnoi mulţumirile adresate echipei Băncii 
pentru flexibilitatea şi deschiderea în identificarea celor mai bune soluţii pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale acestui proiect, în vederea finalizării cu succes a 
acestuia şi utilizării eficiente a sumelor împrumutului. 
În acest sens suntem încântaţi să vă informăm că, urmare a sprijinului Băncii, au 
fost finalizate în cadrul acestui proiect lucrările de restaurare şi reabilitare a 13 
monumente istorice semnificative (cum ar fi Muzeul Naţional de Artă al României 



- Sala Regală, Opera Naţională, Palatul Culturii - Iaşi, Teatrul Naţional "Vasile 
Alecsandri", Muzeul Naţional "Brukenthal" - Casa Albastră, Muzeul Naţional de 
Istorie Naturală "Grigore Antipa"). 
Celelalte trei obiective (Palatul "Cantacuzino", Biblioteca Naţională - Sucursala 
Omnia şi Muzeul "Kalinderu") se află în diferite faze şi, în ciuda tuturor 
eforturilor, acestea nu pot fi finalizate în calendarul actual de implementare al 
împrumutului. 
În acest context, pentru a permite finalizarea cu succes a acestuia, la cererea 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, vă rugăm să fiţi de acord cu 
amendarea acordului-cadru de împrumut, astfel: 
- extinderea graficului de lucrări cu 24 de luni (de la 31 decembrie 2018 la 31 
decembrie 2020) şi 
- actualizarea detalierii estimative a costului, conform nevoilor actuale ale 
proiectului, după cum urmează: 
    EURO 

Detalierea estimativă a 
costului: 

Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare 
şi supervizare lucrări 

111.378.000 

Administrare proiect 2.300.000 
Autorizaţii şi permise 1.200.000 
Total 114.878.000 

Detalierea costului, astfel cum a fost propusă, constă în realocarea 
corespunzătoare a economiilor obţinute în cadrul categoriei autorizaţii şi 
permise, respectiv 0,3 mil. EUR către celelalte activităţi, pentru a permite 
implementarea eficientă a proiectului, conform nevoilor concrete ale acestuia. 
Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul şi înţelegerea 
dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră afirmativ. 

Cu stimă, 
Attila Gyorgy, 
secretar de stat 

cc. Karin Lepp, manager de ţară 
II._ 

BDCE 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială 
Domnului Attila Gyorgy, secretar de stat 
Ministerul Finanţelor Publice 
Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, 
Bucureşti, România 
Paris, 27 iulie 2018 
Stimate domnule Gyorgy, 
Ref. Amendament la Acordul-cadru de împrumut - F/P 1562 (2006) 
Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din România 
Prin prezenta ne referim la solicitarea dumneavoastră din data de 20 iulie 2018 
privind amendarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus. 
Având în vedere complexitatea lucrărilor, dorim sa vă informăm că BDCE nu are 
nicio obiecţie să confirme că graficul lucrărilor va fi extins de la 31 decembrie 
2018 la 31 decembrie 2020. 
BDCE a luat de asemenea cunoştinţă de actualizarea detalierii estimative a 
costului, conform necesităţilor actuale ale proiectului, după cum urmează: 
Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare şi supervizare lucrări 111.378.000 EUR 
Administrare proiect 2.300.000 EUR 
Autorizaţii şi permise 1.200.000 EUR 
Total 114.878.000 EUR 



Proiectul reprezintă o prioritate pentru BDCE şi vă asigurăm că Banca va 
continua să acorde atenţie în ceea ce priveşte progresul acestuia. 
Cu stimă, 

Melanie Wieschollek Lacroix, 
director 

Departamentul operaţiuni 

Thierry Poirel, 
director general 

Direcţia generală pentru împrumuturi şi 
dezvoltare socială 
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