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INTRODUCERE
Stimate doamne ș i domni,
Cererile către Fondul de reconstrucț ie 2021 trebuie depuse, de principiu, pe portalul online
de subvenț ionare, însoț ite de documentele necesare.


Veț i găsi toate informaț iile importante despre „Ajutoarele pentru reconstrucț ia
gospodăriilor private ș i a companiilor din sectorul locuinț elor” – inclusiv
documentele de care aveț i nevoie – în ghidul pregătit pentru dvs.:
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021_09_13_-4_wiederaufbau_faq_private.pdf

Acest „ghid pas cu pas" vă ghidează în cadrul cererii online: Veț i găsi numeroase
butoane de informaț ii în cererea online, care vă vor ajuta să completaț i câmpurile
cererii. Unele câmpuri ale cererii prezintă simbolul asterisc *: Acestea sunt câmpuri pe care
trebuie să le completaț i în mod obligatoriu, astfel încât cererea dvs. să poată fi procesată
de autoritatea care acordă ajutorul.
Aveț i nevoie de o adresă de e-mail validă: aceasta poate fi adresa dvs. de e-mail sau
adresa de e-mail a unei persoane în care aveț i încredere ș i la care aveț i acces în scopul
depunerii cererii. Vă rugăm să reț ineț i: cu o adresă de e-mail, puteț i crea un singur cont
online. Nu sunt posibile mai multe conturi online pe baza aceleiaș i adrese de e-mail – ca ș i
în cazul altor sisteme online.
Pentru depunerea cererii, vă rugăm să utilizaț i cea mai recentă versiune a browserelor de
internet Google Chrome, Mozilla Firefox ș i Microsoft Edge, pentru a evita apariț ia
problemelor tehnice la înregistrare ș i depunerea cererii.
Acest ghid pas cu pas prezintă următoarele părț i:
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de verificare: documente
Contul dvs. online
Selectarea unui program de subvenț ionare
Câmpurile individuale de introducere a datelor
Consiliere

Echipa dvs. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Locale, al Construcț iilor ș i Egalităț ii
de ș anse
al landului Renania de Nord-Westfalia
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1. LISTA DE VERIFICARE: DOCUMENTE
Aici am creat o listă de verificare pentru dvs., pe care o puteț i utiliza pentru a vedea dacă
aveț i documentele necesare pentru depunerea cererii.

Documente ș i informaț ii necesare
(1)

o adresă de e-mail validă prin care puteț i fi contactat(ă) în timpul procesului de
depunere a cererii ș i, de asemenea, ulterior

(2)

Aveț i cartea de identitate, paș aportul sau un document similar care poate fi utilizat
pentru a vă identifica.
în absenț a unui document de identitate: vă rugăm să anexaț i cartea de identitate
provizorie sau certificatul de înregistrare al municipalităț ii sau un document de identitate
comparabil ca ataș ament (Încărcarea documentelor).

(3)

☐

☐

în cazul persoanelor fizice: numărul dvs. de identificare fiscală
în cazul întreprinderilor din sectorul locuinț elor: numărul dvs. de identificare TVA

>> NOTĂ <<
Fără numărul de identificare fiscală sau numărul de identificare TVA, depunerea cererii
nu poate fi încheiată. Dacă nu vă cunoaș teț i numărul de identificare, vă rugăm să vă
adresaț i administraț iei dvs. financiare.

☐

>> Important:
Dacă doriț i să solicitaț i despăgubiri pentru daune asupra bunurilor casnice, iar în
momentul producerii evenimentului cauzator de daune, au fost înregistrate alte
persoane în gospodăria dvs. (de exemplu, soț ul/soț ia, partenerul/partenera sau copiii),
aveț i nevoie ș i de numerele de identificare fiscală ale acestor persoane.

(4)

în cazul proprietarilor-locatari, al proprietarilor privaț i ș i al companiilor din sectorul
locuinț elor: informaț ii despre proprietate: teritoriu comunal, extras de carte funciară,
lot ș i parcelă

(5)

în cazul celor neasiguraț i împotriva dezastrelor naturale:
Raportul de daune conform secț iunii 4.3.3 din Directiva de subvenț ionare
„Reconstrucț ia landului Renania de Nord-Westfalia” (începând cu un cost al daunelor
de 50.000 de euro.) Sub această limită, aveț i nevoie de propria dovadă a daunei
suferite, care trebuie justificată în timpul procedurii de solicitare.

☐

☐

în cazul celor asiguraț i împotriva dezastrelor naturale:
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Documente ș i informaț ii necesare
Documentele de asigurare, împreună cu documentaț ia privind dauna ș i soluț ionarea
cererii de despăgubire

>> Notă:
O prezentare generală a posibililor experț i pentru evaluarea daunelor poate fi
consultată aici:
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021%2009%2013%20
MHKBG_Schadensbegutachter.pdf

>> Important:
Cererea poate fi depusă ș i fără prezentarea raportului de daune. Raportul de daune
trebuie apoi prezentat într-un termen care urmează să fie specificat în notificarea de
execuț ie. Pentru mai multe informaț ii, consultaț i „3. Câmpurile individuale de
introducere a datelor”.
(6)

Informare referitoare la ajutorul de urgenț ă primit, extrase de cont cu donaț ii primite,
cereri sau certificate privind alte subvenț ii publice care au fost solicitate sau aprobate
suplimentar

☐

(7)

Documente de planificare, devize de costuri, întocmirea facturilor disponibile până în
acel moment, autorizaț ii (de construcț ie); iar în cazul monumentelor, ș i un certificat
de la autoritatea regională responsabilă cu protejarea monumentelor

☐

(8)

în cazul revendicării pierderii de venit (pierderea chiriei sau reducerea veniturilor din
chirii):
Raportul de costuri ș i dovada închirierii unităț ilor la momentul producerii daunei

☐

(9)

În cazul în care sunteț i reprezentat(ă): depuneț i cererea pentru o companie din
sectorul locuinț elor sau pentru o persoană care nu sunteț i dvs. În acest caz,
reprezentarea trebuie dovedită prin încărcarea mandatului de reprezentare.

☐

(10) detaliile contului bancar pentru un cont naț ional

☐

(11) contractul de închiriere, în cazul în care se solicită o sumă pauș ală pentru bunurile
casnice dintr-un apartament închiriat.

☐
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2. CONTUL DVS. ONLINE
Puteț i solicita online ajutoarele pentru reconstrucț ie prin intermediul portalului online de
subvenț ionare. Pentru aceasta, trebuie să creaț i mai întâi un cont. Crearea unui cont este
absolut necesară pentru a putea aduce modificări cererilor dvs. după prima introducere
sau pentru a încărca ulterior documentele relevante.
 Unde puteț i găsi linkul către portalul online de subvenț ionare?
Portalul online de subvenț ionare se află pe:
https://www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login

Crearea contului online:

Faceț i clic acum pe
butonul „Înregistrare”.
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Se
deschide
o
fereastră
în
care
introduceț i numele ș i
prenumele
dvs.,
precum ș i adresa dvs.
de e-mail.
Toate
câmpurile
marcate cu un asterisc
* sunt obligatorii: Este
obligatoriu
să
completaț i
aceste
câmpuri
pentru
a
putea
continua
înregistrarea.

Informaț ii despre scopul ș i modul în care sunt utilizate datele dvs. pot fi găsite în linkul de
sub ecranul de introducere a datelor („Informaț ii privind protecț ia datelor”)
După ce aț i citit ș i aț i luat cunoș tinț ă de aceste informaț ii, bifaț i caseta de confirmare
corespunzătoare.
După ce aț i introdus toate detaliile, faceț i clic pe butonul „Înregistrare” din colț ul din
dreapta jos, pentru a finaliza înregistrarea. Apare următorul mesaj, pe care îl închideț i
făcând clic pe „OK”.
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Veț i primi apoi un email la adresa de email pe care aț i
indicat-o cu un link de
confirmare. Faceț i
clic aici pe
„Confirmarea
înregistrării”.

Acum se deschide
ecranul de introducere
„Datele utilizatorului”:
Numele de utilizator
este adresa de e-mail
pe care o utilizaț i. Vă
rugăm să completaț i
celelalte câmpuri ș i să
setaț i o parolă.
Apoi, faceț i clic pe
„Salvare”.

Parola trebuie să conț ină cel puț in 8 caractere. Parola trebuie să conț ină caractere
din trei dintre următoarele patru categorii: litere majuscule, minuscule, numere,
caractere speciale (sunt permise următoarele caractere speciale: ! §$()=?*+-_ . , ; :)
Din motive de securitate, vă rugăm să nu folosiț i cuvinte descriptive (de exemplu: casă,
nume ș i altele asemănătoare).
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Gata! Contul dvs. online a fost creat.
Vă aflaț i acum în „sectorul beneficiarului”. Faceț i clic pe butonul „Depunerea unei noi
cereri”.
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3. SELECTAREA UNUI PROGRAM DE
SUBVENȚ IONARE
După ce aț i făcut clic pe butonul „Depunerea unei noi cereri”, veț i fi direcț ionat către
meniul „Selectarea programului de subvenț ionare”:

>> Vă rugăm să selectaț i cererea „Gospodării private ș i companii din sectorul locuinț elor
în conformitate cu secț iunea 4 din Directiva de subvenț ionare în vederea reconstrucț iei
din 2021”, făcând clic pe butonul din dreapta „Depunerea unei noi cereri”.

Indicaț ie:
În meniul „Selectarea unui program de subvenț ionare” găsiț i ș i o cerere de rambursare a
costurilor de eliminare ca deș euri . Acest formular de cerere este rezervat pentru
municipalitatea dvs. Dacă aț i suportat costuri proprii de eliminare ca deș euri, le puteț i
solicita ș i în cererea „Gospodării private ș i companii din sectorul locuinț elor”. Mai multe
informaț ii găsiț i ulterior.
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4. CÂMPURILE INDIVIDUALE DE
INTRODUCERE A DATELOR
Secț iunea
Beneficiar(ă)
Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în secț iunea de introducere „Beneficiar(ă),
numit(ă) în continuare solicitant”. Toate câmpurile marcate cu * trebuie completate
obligatoriu pentru depunerea cererii. Expedierea finală a cererii este posibilă numai dacă
aceste câmpuri sunt completate.
Cererea conț ine aș a-numitele puncte de informare . Acestea vă ajută în mod
direct cu informaț iile potrivite atunci când completaț i câmpurile.

Forma juridică a solicitantului


Dacă depuneț i cererea pentru daune suferite de propria clădire – sau în calitate de
chiriaș i(e) pentru bunurile dvs. casnice - sau pentru familia dvs., vă rugăm să faceț i clic
pe „persoană fizică”.

Formulă de adresare


Pentru a activa celelalte câmpuri ale cererii ca „persoană fizică”, vă rugăm să
introduceț i formula dvs. de adresare în câmpul „Formulă de adresare”, făcând clic pe
săgeata de selecț ie.

Strada/nr., cod poș tal


Vă rugăm să introduceț i aici adresa oficială.

Numărul dvs. de identificare fiscală


Vă rugăm să indicaț i numărul dvs. de identificare fiscală, astfel încât să puteț i fi
identificat(ă) fără nicio îndoială, pentru a vă putea verifica revendicarea. O cerere nu
poate fi depusă fără numărul de identificare fiscală.



În cazul în care cererea este depusă pentru o companie din sectorul locuinț elor: vă
rugăm să introduceț i numărul de identificare TVA.
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Numărul cărț ii de identitate


Vă rugăm să indicaț i numărul cărț ii dvs. de identificare, astfel încât să puteț i fi
identificat(ă) fără nicio îndoială, pentru a vă putea verifica revendicarea.



Nu aveț i o carte de identitate? Vă rugăm să faceț i clic pe câmpul existent în cazul în
care nu aveț i o carte de identitate atunci când aplicaț i. Se omite introducerea
obligatorie a „numărului cărț ii de identitate”. >> În aceste cazuri, vă rugăm să anexaț i
cartea de identitate provizorie, certificatul de înregistrare al municipalităț ii sau un
document de identitate comparabil. Posibilitatea încărcării documentelor va fi descrisă
ulterior.

Detaliile contului bancar


Vă rugăm să introduceț i detaliile contului dvs. bancar. Vă rugăm să reț ineț i: plata va
fi efectuată numai într-un cont naț ional.

Tipul de beneficiar al ajutorului – actualizat (22 septembrie 2021)


Daca aț i completat în câmpul „Forma juridica a solicitantului” butonul „persoană
fizică”, câmpul este generat automat. Nu este necesară nicio altă modificare sau
menț iune în câmpul „Tipul de beneficiar al ajutorului”.
>> Dacă aț i făcut clic în câmpul „Forma juridică a solicitantului” pe unul dintre
celelalte câmpuri de selecț ie, vă rugăm să indicaț i forma companiei dvs. în
câmpul „Tipul de beneficiar al ajutorului”, făcând clic pe săgeata de selecț ie
din meniul de selecț ie.



În marginea din stânga se află următoarea notă: „Nu îmi câș tig existenț a în principal
din venituri obț inute din închiriere ș i arendare, respectiv acestea nu depăș esc 10.000
de euro pe an sau proprietatea afectată de pagube este utilizată exclusiv de mine sau
de rudele mele în scopuri rezidenț iale private”.
>> Verificaț i dacă informaț iile din notă se aplică în cazul dvs. ș i faceț i clic pe
afirmaț ia corespunzătoare din partea dreaptă.
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Secț iunea
Reprezentanț i legali
Trebuie să completaț i aceste câmpuri numai dacă aplicaț i pentru o altă persoană
vătămată sau pentru o altă companie afectată. >> Vă rugăm să faceț i dovada
reprezentării prin încărcarea mandatului de reprezentare (secț iunea Încărcarea
documentelor” de la finalul depunerii cererii).
Reprezentanț ii autorizaț i sunt persoanele cărora li se va prezenta decizia. Acestea pot fi
reprezentantul legal sau o persoană desemnată de solicitant(ă).

Secț iunea
Persoana de contact
Vă rugăm să completaț i câmpurile dacă doriț i să desemnaț i o persoană care să fie
disponibilă pentru autoritatea care acordă ajutorul în locul dvs. sau care se va ocupa de
procesul de depunere a cererii pentru dvs.

Secț iunea
Detalii privind măsurile

Informaț ii privind existenț a unei proceduri de insolvenț ă
În conformitate cu secț iunea 4.2.2 din directiva de subvenț ionare „Reconstrucț ia landului
Renania de Nord-Westfalia”, acordarea de ajutoare echitabile este exclusă în următoarele
cazuri:
a) Insolvenț a înainte de inundaț ii exclude subvenț ia, cu excepț ia cazului în care se
desfăș oară o procedură de reabilitare în autoadministrare sau o procedură-umbrelă de
protecț ie sau dacă există un plan de insolvenț ă confirmat.
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b) Operaț iunea comercială afectată nu va fi reluată sau nu va fi reluată în Renania de
Nord-Westfalia după aprobare.
Ajutoarele echitabile nu se acordă persoanelor sau companiilor care se aflau deja în
procedură de insolvenț ă înainte de producerea evenimentului de inundaț ii. Prin urmare,
informaț iile în această privinț ă sunt obligatorii.
>> Dacă, pe de altă parte, în cadrul procedurii de insolvenț ă există o procedură-umbrelă
de protecț ie, reabilitarea în autoadministrare sau un plan de insolvenț ă confirmat, puteț i
totuș i solicita acordarea de ajutoare echitabile. Vă rugăm să confirmaț i acest lucru în mod
corespunzător.

Denumirea măsurii
Vă rugăm să indicaț i cât mai precis posibil măsura pentru care solicitaț i acordarea de
ajutoare echitabile (de exemplu: „Renovarea casei”, „Construcț ie de înlocuire" sau
asemănătoare).

Scurtă descriere
Vă rugăm să descrieț i pe scurt – cu maximum 2.000 de caractere - ce s-a întâmplat ș i ce
daune trebuie reparate. Veț i putea descrie daunele mai detaliat mai târziu, având, de
asemenea, posibilitatea de a încărca documente în acest scop. Această scurtă descriere
ajută autoritatea care acordă ajutorul să clasifice amploarea daunei ș i să vă examineze
cererea.

Sector economic
Dacă depuneț i cererea ca „persoană fizică”, câmpul va fi completat automat. >> Vă
rugăm să nu faceț i nicio modificare.
În cazul în care nu depuneț i cererea in calitate de „persoană fizică”, vă rugăm să indicaț i
forma companiei dvs. în câmpul „Sector economic”, făcând clic pe săgeata de selecț ie si
pe una dintre opț iunile de selecț ie.

Perioada de implementare
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Vă rugăm să indicaț i când doriț i să începeț i sau când aț i început să reparaț i daunele ș i
până când plănuiț i să terminaț i reconstrucț ia.
>> Vă rugăm să utilizaț i în mod obligatoriu „simbolul calendarului” pentru selectarea datei
respective.
„Perioada de implementare începând cu” nu trebuie să fie înainte de evenimentul de
inundare. Aceste informaț ii sunt necesare pentru planificarea ș i structurarea împărț irii
fondurilor din Fondul de reconstrucț ie 2021 pentru landul Renania de Nord-Westfalia.
REȚINEȚI pentru cererile de rambursare exclusiv pentru bunuri casnice:
>> În cazul în care se solicită exclusiv rambursarea pentru înlocuirea bunurilor casnice, vă
rugăm să selectaț i data de 30 decembrie 2021 la „Perioada de implementare până la”.

Secț iunea
Amplasarea proprietăț ii
Câmpurile cererii trebuie completate obligatoriu. Acest lucru este necesar pentru a stabili
dacă ș i, în caz afirmativ, unde s-a produs dauna ș i ar trebui să aibă loc posibila
reconstrucț ie.

Tipul de construcț ie ș i detalii privind nivelurile
Detaliile privind tipul de construcț ie de nivelurile sunt necesare pentru a verifica
plauzibilitatea daunelor pe care le-aț i specificat. În meniul de selecț ie, la „Tipul de
construcț ie” veț i găsi ș i opț iunea de selecț ie „Altele”: aici sunt incluse, de exemplu,
locuinț ele proprietate personală.

Situaț ia conform cărț ii funciare
>> pentru proprietarii de clădiri:
Dacă vă sunt cunoscute, vă rugăm să furnizaț i informaț ii exacte despre proprietatea dvs.
din cartea funciară. Datele pe care le introduceț i sunt necesare pentru examinarea
solicitării dvs. în calitate de proprietar(ă) a(l) proprietăț ii. Dacă aveț i extrase de carte
funciară, le puteț i încărca ulterior în secț iunea Încărcarea documentelor.
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Închiriere, protejarea monumentelor, revendicarea pierderilor din chirii, bunuri casnice

>> pentru chiriaș ii(ele) care pretind daune-interese:
În cazul în care, în calitate de chiriaș (ă), doriț i să depuneț i o cerere de despăgubire pentru
daune suferite în cursul dezastrului provocat de ploi torenț iale ș i inundaț ii din iulie 2021, vă
rugăm să bifaț i prin clic caseta „Utilizare în cadrul unei relaț ii de închiriere”. >> Vă rugăm
să încărcaț i contractul de închiriere mai târziu, în Încărcarea documentelor. Dacă nu (mai)
sunteț i în posesia contractului de închiriere, avem nevoie de o confirmare a proprietarului
(proprietarei).
>> Protejarea monumentelor – pentru proprietari(e):
În cazul în care clădirea dvs. deteriorată sau distrusă face parte din monumentele protejate
în conformitate cu legislaț ia naț ională, vă rugăm să bifaț i prin clic „Obiectul se supune
reglementărilor privind monumentele protejate”. Costurile suplimentare legate de
monument sunt luate în considerare în proporț ie de până la 100 % la stabilirea valorii
beneficiului. În acest scop, costurile suplimentare vor fi prezentate separat în raportul de
daune ș i în lista de documente.
Notă:
La atribuirea contractului, vă rugăm să vă asiguraț i că în factură apare o justificare
separată. Vă rugăm să încărcaț i în secț iunea Încărcarea documentelor ș i
confirmarea autorităț ii regionale responsabile cu protejarea monumentelor pentru
măsurile necesare. Pe acestea le puteț i trimite ș i ulterior.
>> Pierderi din chirii – pentru proprietari(e) privaț i(te) ș i companii din sectorul locuinț elor:
Dacă aț i suportat sau veț i suporta pierderi din chirii ca urmare a evenimentului cauzator
de daune, vă rugăm să bifaț i caseta făcând clic pe „Solicit suplimentar rambursarea
pierderilor din chirii ș i reducerea chiriei”. Pentru a dovedi pierderea de venituri, este necesar
un raport de costuri, în conformitate cu secț iunea 3 din Directiva de subvenț ionare
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„Reconstrucț ia landului Renania de Nord-Westfalia”, care poate fi încărcat în Încărcarea
documentelor.
>> Bunuri casnice – în cazul proprietarilor(elor) locatari ș i chiriaș ilor(elor):
În conformitate cu secț iunea 4.4.4 din Directiva de subvenț ionare „Reconstrucț ia landului
Renania de Nord-Westfalia”, printre obiectele casnice se numără mobilierul, aparatele
electrocasnice ș i alte părț i de mobilier casnic care sunt necesare pentru gospodărie ș i
menț inerea stilului de viaț ă, în măsura în care acestea nu depăș esc nevoi rezonabile.
Dacă doriț i să revendicaț i „bunuri casnice”, vă rugăm să faceț i clic pe „Solicit suplimentar
sau exclusiv rambursarea costurilor pentru înlocuirea bunurilor casnice”.

Descrierea daunei ș i măsurile necesare
Aici puteț i specifica mai detaliat evenimentul cauzator de daune ș i măsurile necesare
pentru reconstrucț ie. Dacă este disponibil un raport sau o documentaț ie privind
asigurarea, indicaț i-le ș i încărcaț i-le ulterior prin secț iunea Încărcarea documentelor.
Dacă spaț iul prevăzut nu este suficient, puteț i încărca mai târziu ș i un ataș ament separat,
care să conț ină descrierea daunelor, precum ș i măsurile.

Secț iune opț ională
Planul de finanț are pentru bunurile casnice
Această secț iune se activează numai dacă aț i activat în secț iunea „Amplasarea
proprietăț ii” solicitarea suplimentară sau exclusivă de bunuri casnice. La început, vă rugăm
să bifaț i caseta de selectare „persoană fizică”.
De regulă, se acordă un ajutor echitabil sub forma unei sume forfetare pentru daunele
aduse bunurilor casnice proprii, după cum urmează:
a) pentru gospodăriile formate dintr-o singură persoană: 13.000 de euro
b) pentru gospodăriile formate din mai multe persoane:
1. pentru prima persoană: 13.000 de euro
2. pentru soț i/soț ii sau parteneri: 8.500 de euro
3. pentru fiecare persoană suplimentară înregistrată aici: 3.500 de euro
c) în cazul locuinț elor în comun: 3.500 de euro pentru fiecare persoană care aparț ine
locuinț ei în comun ș i care a fost înregistrată acolo în momentul evenimentului cauzator
de daune.
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Prin butonul „Adăugare”, vă rugăm să introduceț i persoanele care au fost înregistrate în
gospodăria dvs. în momentul producerii daunei (inclusiv dvs.). Aveț i nevoie de nume ș i
prenume, data naș terii ș i numărul de identificare fiscală al persoanelor respective. Fără >>
numărul de identificare fiscală al acestor alte persoane, cererea nu poate fi depusă.
Vă rugăm să clarificaț i prin simplu „clic” dacă la datele din rândurile 1 ș i 2 este vorba de
soț /soț ie sau parteneriat înregistrat. Celelalte rânduri pot include, de exemplu, copii
înregistraț i la dvs.
În cazul în care gospodăria este o locuinț ă în comun, vă rugăm să indicaț i acest lucru
bifând caseta „Toate părț ile implicate au trăit în cadrul unei locuinț e comune”.
În câmpul „Valoarea daunei suferite” (nereprezentat aici), vă rugăm să introduceț i daunele
totale aduse bunurilor dvs. casnice.
>> În cazul în care se solicită exclusiv rambursarea pentru înlocuirea bunurilor casnice, în
câmpul „Rambursare de către terț i” nu va fi înscrisă nicio donaț ie primită. Aici vor fi
indicate exclusiv beneficiile de asigurare.
La punctul „Ajutor de urgenț ă”, vă rugăm să indicaț i dacă aț i primit „ajutor de urgenț ă”
din partea statului Renania de Nord-Westfalia ș i dacă l-aț i utilizat pentru înlocuirea bunurilor
casnice. Decizia privind „ajutorul de urgenț ă” trebuie încărcată ulterior în Încărcarea
documentelor.
>> NOTĂ: O rambursare pentru înlocuirea bunurilor casnice poate fi făcută ș i dacă
subvenț ionarea solicitată este mai mică de 5.000 de euro.
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Secț iunea
Planul de finanț are pentru clădiri

Chiar dacă în imaginea de mai sus – datorită formatului său – „Planul de finanț are pentru
clădiri” este reprezentat micș orat, dorim să vă faceț i o idee despre datele solicitate.
Important: aveți dreptul să deduceți TVA-ul?

În caz afirmativ, sumele se înregistrează ulterior numai fără TVA. Dacă, în calitate de
persoană fizică, doriț i să depuneț i cererea ș i nu aveț i dreptul de a deduce TVA-ul, vă
rugăm să introduceț i sumele posibile cu TVA-ul aferent.
La punctul „Structura cheltuielilor”, puteț i genera un alt câmp de introducere, făcând clic
pe câmpul „Adăugare”. Numărul curent este introdus automat.

la câmpul „Categorie”:
Secț iunile 2.1 ș i 4.4.2 din Directiva de subvenț ionare „Reconstrucț ia landului Renania de
Nord-Westfalia” prevăd diferite categorii pentru evaluarea daunelor.
>> Pentru introducerea în câmpul „Categorie”, vă rugăm să prevedeț i utilizarea
următoarelor puncte cheie:
Categorie

Descrierea conț inutului categoriei

1

Remedierea daunelor cauzate clădirilor rezidenț iale, altor construcț ii,
care sunt necesare pentru funcț ionarea clădirilor rezidenț iale private,
inclusiv garaje ș i spaț ii de parcare; digurilor de pe malul râurilor, precum
ș i măsurile pentru construirea sau achiziț ionarea de clădiri rezidenț iale
similare ca înlocuitor pentru clădirile rezidenț iale distruse de evenimentul
de daună sau care, în mod evident, nu mai pot fi utilizate - inclusiv din
cauza securităț ii structurale - chiar ș i în altă parte (proiecte de
înlocuire); precum ș i remedierea daunelor cauzate spaț iilor comerciale
secundare din clădiri cu scop predominant rezidenț ial
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Categorie

Descrierea conț inutului categoriei

5

costurile lucrărilor de demolare ș i degajare, în măsura în care acestea
sunt în legătură directă

6

costurile măsurilor adiacente, precum moderarea, consilierea, schimbul
ș i transferul de cunoș tinț e

7

în cazuri justificate, ș i costurile pentru măsurile de modernizare, în măsura
în care există o obligaț ie legală în acest sens sau acestea sunt absolut
necesare în condiț iile art. 3, alin. (2) din Ordonanț a privind ajutorul
pentru reconstrucț ie 2021

8

Pierderea de venituri a companiilor sau a proprietarilor(elor) privaț i(te)

9

Altele

Explicaț ii legate de punctele cheie:
1 – Remedierea daunelor aduse clădirii
Această categorie este foarte cuprinzătoare: În funcț ie de natura daunei, veț i prezenta o
prezentare generală a lucrărilor sau amenajărilor care urmează să fie efectuate, cu
posibilele costuri. Puteț i utiliza această prezentare generală pentru a forma pe baza
acesteia categoriile ș i, prin urmare, ș i sumele. În ataș ament, am creat un exemplu pentru
dvs. Dacă aveț i o astfel de listă, o poț i încărca ulterior în Încărcarea documentelor.
>> Însă: se poate ș i fără o astfel de prezentare generală. Vă rugăm să clasificaț i cheltuielile
avute deja ș i/sau estimările deja existente în legătură cu evenimentul cauzator de daune,
pe baza categoriilor de mai sus, ș i să utilizaț i coloana explicativă pentru a detalia în cerere
motivul pentru care se solicită suma.

Exemplu 
Se presupune că: Nu sunteți asigurat împotriva dezastrelor naturale, iar suma care urmează să fie cheltuită
este mai mică de 50.000 de euro. În acest caz, nu aveți nevoie de un raport de daune, însă sumele solicitate
trebuie să fie credibile, de exemplu prin facturi și/sau estimări de costuri.
>> Ca urmare a dezastrului provocat de ploi torențiale și inundații din iulie 2021, trebuie să puneți o șapă
nouă și o pardoseală nouă.
La rândul 1, introduceți la categorie numărul „1” și utilizați câmpul „Explicație” pentru a scrie „Înlocuirea
șapei și a pardoselii”. Apoi introduceți suma conform facturii sau estimării de costuri în câmpul „total”. În
câmpul „Baza de calcul”, introduceți din nou aceeași sumă.
21

Vă rugăm să rețineți:
Dacă puteți deduce TVA-ul, introduceți sumele fără TVA.
Indicație:
Dacă ați creat pentru dvs. o prezentare generală a lucrărilor necesare și ați realizat o clasificare, puteți, de
asemenea, să scrieți „a se vedea atașamentul separat” în câmpul „Explicație” și să o încărcați ulterior. În
celelalte situații, încărcați facturile și/sau estimările de costuri. Vă rugăm să încărcați facturile și/sau
estimările de costuri pentru fiecare categorie introdusă, într-un document.

Exemplu 
Proprietatea dvs. este atât de grav deteriorată ca urmare a evenimentului de ploi torențiale și inundații din
iulie 2021, încât trebuie demolată. Nu v-ați decis încă dacă veți construi în același loc sau într-un alt loc.
La rândul 1, introduceți la categorie numărul „1” și utilizați câmpul „Explicație” pentru a scrie „Distrugere
completă; raportul de daună este atașat” sau „Distrugere completă; raportul de daună va fi furnizat ulterior”.
Apoi introduceți suma conform facturii sau estimării de costuri în câmpul „total”. În câmpul „Baza de calcul”,
introduceți din nou aceeași sumă.

5 – Lucrări de demolare ș i degajare
>> Condiț ie prealabilă: Dumneavoastră în calitate de parte vătămată aț i atribuit personal
contractul.
În temeiul directivei de subvenț ionare „Reconstrucț ia landului Renania de Nord-Westfalia”,
sunt eligibile pentru părț ile vătămate care au dreptul să solicite subvenț ionare din
„Ajutoarele pentru reconstrucț ia gospodăriilor private ș i a companiilor din sectorul
locuinț elor” următoarele costuri de degajare sau de eliminare a deș eurilor, în cazul în care
acestea au atribuit contractul: clasificarea deș eurilor în funcț ie de proprietăț ile tehnicofizice ș i chimice, evaluarea necesară a solurilor ș i/sau deș eurilor, înlocuirea solurilor
contaminate, colectarea, adunarea, transportul ș i eliminarea nămolurilor, a amestecurilor
de ulei-apă, a solurilor contaminate ș i a altor deș euri periculoase, precum ș i executarea
tuturor celorlalte activităț i necesare pentru eliminare, precum, de exemplu, exploatarea
depozitelor intermediare, precum ș i transportul de la depozitele intermediare la instalaț iile
aprobate de eliminare a deș eurilor ș i depozitele de deș euri).

6 – Măsuri adiacente precum moderarea, consilierea, schimbul ș i transferul de cunoș tinț e
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Dacă aț i recurs la serviciile menț ionate în legătură cu lucrările ce trebuie executate ș i aț i
primit o factură pentru acestea, ele pot fi revendicate prin modalităț ile de depunere a
cererilor.

7 – Măsuri de modernizare
În ceea ce priveș te restaurarea infrastructurilor deteriorate, măsurile de modernizare pot fi
solicitate ș i prin modalităț ile de depunere a cererilor, în măsura în care acestea se bazează
pe o obligaț ie legală.
Directiva de subvenț ionare „Reconstrucț ia landului Renania de Nord-Westfalia” conț ine,
de exemplu, o linie directoare conform căreia, în cadrul eliminării daunelor, instalaț iile
tehnice de alimentare cu energie electrică ș i căldură trebuie fie instalate într-un loc rezistent
la inundaț ii, fie concepute astfel încât instalaț ia sau părț ile instalaț iei care sunt în mod
special expuse riscului de deteriorare să poată fi demontate rapid în eventualitatea unei
inundaț ii viitoare ș i apoi reinstalate în stare de funcț iune (secț iunea 7.5 din Directiva de
subvenț ionare).
În continuare, trebuie puse în aplicare măsurile structurale în temeiul secț iunii 7.6 din
Directiva de subvenț ionare, astfel încât să poată fi reduse sau evitate daunele în cazul unui
nou eveniment de inundaț ii. Dacă este probabil ca o inundaț ie viitoare să provoace
daune semnificative în mod repetat, vor fi promovate ș i măsuri de reconstrucț ie într-un alt
loc, fără ca beneficiarul(a) să fie pus(ă) într-o poziț ie materială semnificativ mai bună decât
era înainte de evenimentul cauzator de daune. În acest caz, subvenț ia se calculează pe
baza prejudiciului real suferit.

8 – Pierderea veniturilor din chirii sau reducerea veniturilor din chirii
Numai pentru proprietari(e) privaț i(te) sau companiile din sectorul locuinț elor
Dacă aveț i pierderi din chirii sau o reducere a veniturilor din chirii ca urmare a evenimentului
cauzator de daune, acestea sunt incluse în categoria nr. 8. În acest caz, aveț i nevoie de
un raport de costuri: vă rugăm să indicaț i în câmpul „Explicaț ii” dacă raportul necesar este
disponibil sau va fi prezentat ulterior.
Indicaț ie:
Pierderea de venituri se calculează pe baza datelor financiare ale companiei în cauză
(profitul înainte de dobânzi ș i impozite (EBIT), costurile de amortizare ș i cu forț a de muncă
exclusiv în raport cu sediul permanent afectat de evenimentul cauzator de daune), prin
compararea datelor financiare pentru perioada de ș ase luni imediat următoare
evenimentului cauzator de daune cu media celor trei ani selectaț i din cei cinci ani anteriori
evenimentului cauzator de daune (excluzând anul cu cel mai bun rezultat financiar ș i anul
cu cel mai slab rezultat financiar). Pierderea de venituri se calculează pentru aceeaș i
perioadă de ș ase luni a anului.
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9 – Altele
Aici sunt incluse, de exemplu, cazurile menț ionate la punctul 2.1 litera (a) din Directiva de
subvenț ionare: „Sunt eligibile ș i costurile pentru măsurile luate imediat înainte sau în timpul
evenimentului cauzator de daune, atât timp cât au contribuit direct la prevenirea
pericolelor reprezentate de inundaț ii ș i la limitarea daunelor provocate de acestea.
Costurile de eliminare din măsurile menț ionate în fraza 1 sunt, de asemenea, eligibile.” sau
la punctul 2.1 litera (b)„ Se iau în calcul ș i daunele directe cauzate de forț ele de intervenț ie
ș i de vehiculele serviciilor de urgenț ă, precum ș i de ajutoarele private.” sau la punctul 2.1
litera (c)„În cazuri de urgenț ă, pot fi rambursate costurile pentru măsurile temporare
necesare de urgenț ă.”
>> De asemenea, puteț i introduce ș i lucrări ș i/sau demersuri pe care nu le-aț i putut atribui
uneia dintre celelalte categorii. Utilizaț i câmpul „Explicaț ii” pentru informaț ii suplimentare.

Notă finală:
Dacă v-aț i familiarizat deja cu Directiva de subvenț ionare „Reconstrucț ia landului
Renania de Nord-Westfalia”, este posibil să fi observat că pentru planul de finanț are pentru
clădiri nu au fost solicitate numerele de categorie 2 „Măsuri recunoscute de protejare a
monumentelor” ș i 3 „Costuri pentru întocmirea rapoartelor ș i pentru documentele de
planificare”.
>> Aceste cheltuieli pe care este posibil să le fi suportat trebuie înregistrate separat pe
parcursul procesului de aplicare, deoarece sunt 100 % eligibile.

Secț iunea
Venituri (beneficii oferite de terț i, indemnizaț ii de asigurare)
Venituri/beneficii oferite de terț i, indemnizaț ii de asigurare
Vă rugăm să indicaț i ce donaț ii ș i alte beneficii oferite de terț i aț i primit ș i/sau la care
vă aș teptaț i în legătură cu evenimentul cauzator de daune. Aici se va introduce ș i o
posibilă plată din vânzarea proprietăț ii dvs. deteriorate.
Prin butonul „Adăugare”, puteț i activa rânduri suplimentare pentru introducerea de date.
În coloana „de dedus” (nereprezentată aici), trebuie introdusă din nou aceeaș i sumă.
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În cazul în care asigurarea dvs. împotriva dezastrelor naturale v-a fost plătită sau va fi plătită
în curând, trebuie să precizaț i ș i acest lucru. Plăț ile asigurării dvs. împotriva dezastrelor
naturale ș i plăț ile de donaț ii sunt incluse automat în procedura online în aportul personal
furnizat de 20 % din dauna totală ș i numai apoi sunt deduse din ajutorul echitabil.
>> Prin această procedură, părț ile vătămate care au asigurare împotriva dezastrelor
naturale au posibilitatea de a primi în totalul prestaț iilor o rambursare mai mare decât
părț ile neasigurate.

Subvenț ii publice solicitate sau acordate
Se indică aici subvenț ionarea de la alte organisme de finanț are care nu intră în domeniul
de aplicare al prezentei directive ș i al ajutorului de urgenț ă. Acestea pot fi, de exemplu, o
subvenț ie BEG (pentru eficienț ă energetică), KfW sau altele.

Ajutorul de urgenț ă primit
Dacă aț i primit ajutor de urgenț ă din partea landului Renania de Nord-Westfalia ș i l-aț i
cheltuit pentru daunele aduse clădirii pentru care doriț i să solicitaț i despăgubiri prin
această cerere, ajutorul de urgenț ă trebuie menț ionat aici.
În coloana „Organisme de finanț are”, vă rugăm să introduceț i „landul Renania de NordWestfalia”. La „total”, vă rugăm să indicaț i ajutorul de urgenț ă pe care l-aț i primit din
momentul producerii evenimentului cauzator de daune. Aceeaș i sumă trebuie înscrisă din
nou în coloana „de dedus”, deoarece ajutorul de urgenț ă, în cazul în care este acordat
pentru aceleaș i daune, este dedus integral din ajutorul echitabil.

Secț iunea
Cheltuieli cu rapoarte ș i costuri suplimentare legate de conservarea
monumentelor
>> În cazul persoanelor neasigurate ș i al pagubelor de peste 50.000 euro:
Vă rugăm să introduceț i costurile pentru raportul de daune, în cazul în care aț i mandatat
o terț ă parte să întocmească un raport. Dacă pagubele dvs. sunt mai mici de 50.000 de
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euro, lăsaț i câmpul necompletat. Dacă totuș i aveț i un raport de specialitate, introduceț i
totuș i costurile aferente.
>> Documente de planificare:
Dacă trebuie să solicitaț i o autorizaț ie de construcț ie sau un alt tip de autorizaț ie, de
exemplu pentru că trebuie să vă reconstruiț i parț ial sau complet casa, puteț i specifica
aici, de asemenea, costurile pentru pregătirea tuturor documentelor de planificare, inclusiv
costurile autorizaț iei.
>> Costuri suplimentare legate de conservarea monumentelor:
Dacă suportaț i costuri deoarece casa dvs. este face parte din categoria monumentelor,
indicaț i ș i aceste costuri. Aveț i nevoie de o confirmare de la autoritatea regională
responsabilă cu protejarea monumentelor, pe care o puteț i încărca la sfârș itul cererii
online. Dacă aveț i deocamdată doar o estimare a costurilor, o poț i încărca pe aceasta.

Secț iunea
Plan de finanț are

>> Notă: După introducerea datelor în “Planul de finanț are pentru bunurile casnice” ș i/sau
“Planul de finanț are pentru clădiri”, apăsaț i
butonul .

întotdeauna

pe

Contextul:
Fără o distribuț ie matematică a fondurilor solicitate, cererea dvs. nu poate fi salvată. După
aprobare, fondurile pot fi solicitate ș i prin derogare de la perioadele indicate prin distribuț ia
matematică.
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Secț iunea
Explicaț ii
Înainte de a finaliza cererea, avem nevoie de o serie de explicaț ii din partea dvs.: acestea
sunt necesare deoarece ajutoarele echitabile sunt plătite din banii contribuabililor ș i, în
acelaș i timp, există anumite obligaț ii faț ă de toț i contribuabilii.
Puteț i vedea un extras din explicaț ii, pe care le clarificăm mai jos.

>> Începutul măsurii
Vă rugăm să confirmaț i prin bifarea casetei că nu aț i început măsura înainte de
producerea daunelor. Pot fi solicitate numai măsuri care au început după evenimentul
cauzator de daune (a se vedea, de asemenea, „Perioada de implementare” din secț iunea
„Detalii privind măsurile”).

>> Autorităț i financiare ș i de acordare a ajutorului
Textul integral este:
„Solicitantul(a) declară că exonerează autorităț ile financiare ș i de acordare a ajutorului
de obligaț ia de a păstra secretul fiscal faț ă de autorităț ile de acordare a ajutorului ș i de
aplicare a legii, în măsura în care urmează să fie verificate datele solicitantului(ei), care sunt
sau au fost relevante pentru procedurile necesare pentru acordarea de ajutoare echitabile
de către landul Renania de Nord-Westfalia în scopul remedierii daunelor aduse infrastructurii
publice ș i private ș i pentru reconstrucț ia necesară ca urmare a dezastrului provocat de
ploi torenț iale ș i inundaț ii din iulie 2021 (articolul 30 alineatul (4) numărul 3 din Codul fiscal).”

În plus:
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„Solicitantul(a) declară că este de acord cu transferul de date de către autorităț ile care
acordă ajutorul către autorităț ile fiscale, în măsura în care aceste date sunt relevante
pentru impozitare (art. 93 din Codul fiscal).”
Aceste declaraț ii au scopul de a face posibile comparaț ii cu autorităț ile financiare
ș i de aplicare a legii în cazurile suspecte justificate. Acest lucru este necesar pentru
a asigura o bună utilizare a banilor contribuabililor.

>> Deducerea TVA-ului
Vă rugăm să precizaț i dacă aveț i dreptul de a deduce TVA-ul. În cazul în care dispuneț i
de dreptul de a deduce TVA-ul, daunele pretinse trebuie declarate fără TVA.

>> Confirmarea legăturii de cauzalitate
Dauna ș i pierderea de venituri suferite de beneficiarul(a) individual(ă) trebuie să aibă o
legătură directă de cauzalitate cu evenimentul cauzator de daune. Bifaț i caseta pentru a
confirma acest lucru.

>> Nu există nicio excludere de beneficii
În conformitate cu secț iunea 4.4.5 din Directiva de subvenț ionare „Reconstrucț ia
landului Renania de Nord-Westfalia”, următoarele daune nu sunt considerate relevante
pentru beneficii:
a) la clădirile care nu erau utilizabile în momentul producerii evenimentului cauzator de
daune, cu excepț ia clădirilor care se aflau încă în construcț ie sau în curs de
restaurare la momentul producerii daunei,
b) la clădirile care erau destinate dezafectării în momentul producerii daunei,
c) la ș i în grădinile clădirilor rezidenț iale utilizate în scop privat, inclusiv ale construcț iilor,
cu excepț ia instalaț iilor de alimentare cu apă potabilă; sau
d) care pot fi eliminate, de obicei, printr-o contribuț ie proprie rezonabilă.
Bifând caseta, confirmaț i că nu există niciunul dintre motivele de excludere menț ionate
mai sus în cadrul cererii dvs.

>> Fără dublă revendicare a daunelor
Prin bifarea casetei, confirmaț i că nu solicitaț i nicio cheltuială legată de această cerere
care face sau va face în acelaș i timp obiectul unei alte cereri de ajutor pentru construcț ie
în temeiul Directivei de subvenț ionare.
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>> Art. 264 din Codul penal - Fraudă cu subvenț ii

Fapte relevante pentru subvenț ie ș i răspunderea penală
Pentru prelucrarea cererii, avem nevoie de declaraț ia dvs. că toate informaț iile furnizate
în cerere ș i în anexele/formularele anexate sunt fapte relevante pentru subvenț ie în sensul
articolului 264, alineatul (8) din Codul penal german (StGB). Aici sunt incluse ș i dovezile
intermediare, precum ș i dovada utilizării după încheierea măsurii.
Prin cea de-a treia bifă, confirmaț i că aț i luat cunoș tinț ă sau aveț i cunoș tinț ă de
articolul 264, alineatul (1) din Codul penal german (StGB). Articolul 264 din Codul penal
german (StGB) prevede, de asemenea, că, pentru a răspunde penal, nu este necesar ca
subvenț ionarea să fie solicitată pentru dvs. înș ivă sau ca subvenț ionarea solicitată să fie
acordată efectiv.

Secț iunea
Încărcarea documentelor
Aici puteț i încărca toate documentele pe care trebuie să le ataș aț i sau pe care doriț i să
le ataș aț i în cadrul procedurii de solicitare. Se recomandă reunirea facturilor ș i/sau a
estimărilor de costuri într-un singur document. Puteț i ataș a la cerere până la 15 documente,
cu un volum de date de până la 10 MB.

Secț iunea
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Protecț ia datelor
Aproape s-a terminat: mai lipseș te Declaraț ia privind protecț ia datelor. Dacă duceț i
cursorul peste termenul „Declaraț ia privind protecț ia datelor”, puteț i face clic pe aceasta
sub formă de link. Apoi confirmaț i că aț i luat cunoș tinț ă bifând caseta.

Secț iunea
Aprobarea cererii
Încă un clic: la sfârș itul cererii, puteț i fie să salvaț i cererea ca fiind în stare intermediară ș i
să continuaț i procesarea acesteia mai târziu, fie să o finalizaț i prin „Emitere finală a cererii”.

După emiterea cererii dvs., aceasta va fi transmisă automat autorităț ii de acordare a
ajutorului responsabile pentru dvs., în vederea prelucrării. >> După acest pas, nu mai puteț i
procesa cererea. După depunerea cererii, veț i primi o confirmare pe adresa dvs. de e-mail.
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5. CONSILIERE
Aveț i întrebări cu privire la depunerea cererii în cadrul „Ajutoarelor pentru reconstrucț ia
gospodăriilor private ș i a companiilor din sectorul locuinț elor”?


Telefon de serviciu al guvernului landului Renania de Nord-Westfalia
Guvernul landului Renania de Nord-Westfalia a înființ at ș i serviciul telefonic
„Reconstrucț ia landului Renania de Nord-Westfalia” pentru cetăț enii(ele) ș i
companiile afectate.
Începând cu 14 septembrie 2021, angajaț ii(tele) serviciului hotline răspund la
întrebări de bază cu privire la procedura de solicitare a ajutorului pentru
reconstrucț ie.
Serviciul telefonic „Reconstrucț ia landului Renania de Nord-Westfalia” este disponibil
de luni până vineri, între orele 8:00 ș i 18:00, iar sâmbăta ș i duminica între orele 10:00
ș i 16:00:
 0211/4684-4994



Consiliere faț ă în faț ă în districtele rurale ș i urbane afectate de dezastrul provocat
de ploi torenț iale ș i inundaț ii din iulie 2021
Numeroase districte rurale ș i urbane oferă „consiliere faț ă în faț ă” cu privire la
procesul de depunere a cererilor în cadrul „Ajutoarelor pentru reconstrucț ia
gospodăriilor private ș i a companiilor din sectorul locuinț elor”. >> Pentru mai multe
informaț ii, consultaț i pagina principală a districtului dvs. rural sau urban, care va fi
actualizată succesiv.
Se recomandă crearea în prealabil a unui cont pe portalul online de subvenț ionare.
Vă rugăm să aveț i la dvs. datele de conectare (numele de utilizator ș i parola) Atunci
când veniț i la programarea pentru consiliere.
Dacă nu aveț i propria adresă de e-mail ș i nici nu puteț i avea acces la un cont de
e-mail prin intermediul unei persoane de încredere sau dacă nu este posibilă
conectarea în sistem din alte motive, vă rugăm să ne anunț aț i, astfel încât să vă
putem ajuta în mod corespunzător.
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