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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 248
din 10 mai 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 3
din Codul de procedur„ civil„
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îDemopan“ —
S.A. Gala˛i Ón Dosarul nr. 779/2004 al Tribunalului Gala˛i —
Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ asupra cererii de renun˛are la
judecat„, depus„ la data de 15 aprilie 2005 de autorul
excep˛iei, Societatea Comercial„ îDemopan“ — S.A. Gala˛i,
Ón temeiul art. 246 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„.
Av‚nd cuv‚ntul asupra acestei cereri, reprezentantul
Ministerului Public solicit„ s„ se constate c„ renun˛area la
judecat„ Ón fa˛a Cur˛ii Constitu˛ionale nu este posibil„, Ón
conformitate cu art. 55 din Legea nr. 47/1992.
Curtea, deliber‚nd, respinge cererea de renun˛are la
judecat„, deoarece, potrivit art. 14 din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
îProcedura jurisdic˛ional„ prev„zut„ de prezenta lege se
completeaz„ cu regulile procedurii civile, Ón m„sura Ón care ele
sunt compatibile cu natura procedurii Ón fa˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale. Compatibilitatea se hot„r„∫te exclusiv de
Curte“, iar potrivit dispozi˛iilor art. 55 din acela∫i act
normativ, îCurtea Constitu˛ional„, legal sesizat„, procedeaz„
la examinarea constitu˛ionalit„˛ii, nefiind aplicabile dispozi˛iile
Codului de procedur„ civil„ referitoare la [...] stingerea
procesului [...]“.
Av‚nd cuv‚ntul pe fondul excep˛iei, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia
ca neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ art. 403 alin. 3
din Codul de procedur„ civil„ d„ posibilitatea p„r˛ilor

interesate s„ atace Óncheierea dat„ asupra suspend„rii
execut„rii, neÓngr„dind Ón nici un mod drepturile procesuale
ale p„r˛ilor, ci asigur‚nd, dimpotriv„, voca˛ia unui tratament
juridic egal pentru to˛i cei interesa˛i Ón exercitarea dreptului
de a se adresa justi˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 17 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 779/2004, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 3 din
Codul de procedur„ civil„. Excep˛ia a fost ridicat„ de c„tre
Societatea Comercial„ îDemopan“ — S.A. Gala˛i cu prilejul
solu˛ion„rii unui recurs civil.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ posibilitatea atac„rii
separate cu recurs a Óncheierii de suspendare provizorie a
execut„rii silite reprezint„ o Ónc„lcare a liberului acces la
justi˛ie reglementat de art. 21 din Constitu˛ie; numai
promovarea recursului odat„ cu fondul cauzei ar oferi, Ón
opinia sa, egalitate de ∫anse Ón fa˛a justi˛iei pentru
solu˛ionarea contesta˛iei la executare.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn acest sens,
arat„ c„ legiuitorul a prev„zut calea de atac a recursului
separat Ómpotriva Óncheierii de suspendare provizorie a
execut„rii silite tocmai pentru a fi Ón concordan˛„ cu
dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i pentru a garanta ap„rarea
drepturilor exercitate cu bun„-credin˛„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului, precum ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i
formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ textele de lege criticate nu
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate. Astfel, îd‚nd
expresie prevederilor constitu˛ionale referitoare la realizarea
drepturilor Ón justi˛ie, art. 403 alin. 3 din Codul de
procedur„ civil„ d„ posibilitatea p„r˛ii interesate s„ atace
Óncheierea dat„ asupra suspend„rii execut„rii, realiz‚ndu-se
at‚t exercitarea neÓngr„dit„ a drepturilor procesuale ale
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p„r˛ilor, c‚t ∫i controlul jurisdic˛ional al solu˛iei pronun˛ate
cu privire la cererea de suspendare“. Consider„ c„
reglementarea criticat„ asigur„ voca˛ia unui tratament juridic
egal pentru to˛i cei interesa˛i Ón exercitarea dreptului de a
se adresa justi˛iei.

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din
2 octombrie 2000, dispozi˛ii potrivit c„rora:

Avocatul Poporului arat„, de asemenea, c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Astfel, fa˛„ de
art. 21 din Constitu˛ie, accesul liber la justi˛ie semnific„
faptul c„ orice persoan„ poate sesiza instan˛ele
judec„tore∫ti Ón cazul Ón care consider„ c„ drepturile,
libert„˛ile sau interesele sale legitime au fost Ónc„lcate, iar
nu faptul c„ acest drept nu poate fi supus nici unei
condi˛ion„ri. Œn plus, prevederile legale criticate sunt norme
procedurale ∫i reprezint„ op˛iuni ale legiuitorului, conforme
cu art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie.

Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor texte de lege
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 21
alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, potrivit c„rora:

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 403 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 177
din 26 iulie 1993, modificat prin art. I pct. 156 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000, publicat„

îAsupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 ∫i 2
instan˛a, Ón toate cazurile, se pronun˛„ prin Óncheiere, care
poate fi atacat„ cu recurs, Ón mod separat.“

î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru
ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ dispozi˛iile examinate au mai f„cut obiectul controlului
de constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 361 din 30
septembrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, ∫i prin Decizia
nr. 47 din 27 ianuarie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 212 din 14 martie 2005, Curtea
Constitu˛ional„ a respins excep˛iile de neconstitu˛ionalitate,
ar„t‚nd c„ art. 403 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„
nu Óncalc„ principiul liberului acces la justi˛ie, ci, dimpotriv„,
reprezint„ o garan˛ie a p„r˛ilor interesate de a ataca
Óncheierea dat„ asupra suspend„rii execut„rii silite.
De asemenea, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile cuprinse
Ón art. 403 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„ reprezint„
norme procedurale care ˛in de op˛iunea legiuitorului,
exercitate Ón conformitate cu art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia îCompeten˛a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai
prin lege“.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
duc„ la reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii, considerentele
∫i solu˛ia pronun˛ate Ón deciziile men˛ionate Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îDemopan“ — S.A. Gala˛i Ón Dosarul nr. 779/2004 al Tribunalului Gala˛i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 mai 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
M„d„lina ™tefania Diaconu
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005,
pentru finan˛area Proiectului de restructurare a transporturilor
Se eviden˛iaz„ necesitatea ratific„rii Ón regim de urgen˛„ a acordului de Ómprumut, pentru urgentarea procesului
de intrare Ón efectivitate a acestui Ómprumut, ˛in‚nd seama de faptul c„ 10% din suma Ómprumutului trebuie disponibilizat„
c‚t mai rapid Ón scopul elimin„rii efectelor inunda˛iilor din vestul ˛„rii din sectorul rutier ∫i feroviar.
Œn temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se ratific„ Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005, Ón valoare de
225 milioane USD, pentru finan˛area Proiectului de
restructurare a transporturilor.
Art. 2. — (1) Implementarea acordului de Ómprumut
prev„zut la art. 1 se va realiza de c„tre agen˛iile de
implementare, respectiv Compania Na˛ional„ de Autostr„zi
∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., pentru suma de
149 milioane USD, Compania Na˛ional„ de C„i Ferate
îC.F.R.“ — S.A., pentru suma de 75 milioane USD, ∫i
Societatea Comercial„ îMetrorex“ — S.A., pentru suma de
1 milion USD.
(2) Œntre Ministerul Finan˛elor Publice, Ón calitate de
reprezentant al Œmprumutatului, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitate de minister
coordonator al activit„˛ii agen˛iilor de implementare a
Proiectului ∫i ordonator principal de credite, precum ∫i
fiecare dintre agen˛iile de implementare a Proiectului,
respectiv Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri
Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., Compania Na˛ional„ de C„i
Ferate îC.F.R.“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îMetrorex“ —
S.A., se va Óncheia c‚te un acord de Ómprumut subsidiar
prin care se va delega agen˛iilor de implementare Óntreaga
autoritate ∫i responsabilitate Ón realizarea proiectului ∫i Ón
utilizarea sumelor din Ómprumut.
(3) Acordul de Ómprumut subsidiar Óncheiat Óntre
Ministerul Finan˛elor Publice, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i, respectiv, Compania
Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A. va cuprinde ∫i
nivelul comisionului la fondul de risc.
Art. 3. — (1) Fondurile necesare Ón vederea ramburs„rii
Ómprumutului extern, pl„˛ii dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a
altor costuri aferente Ómprumutului se vor asigura dup„ cum
urmeaz„:
a) 218,775 milioane USD (reprezent‚nd 97,23% din
Ómprumutul extern ∫i cuprinz‚nd suma de 149,0 milioane

USD aferent„ subproiectului implementat de Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A., suma de 1,0 milion USD aferent„ subproiectului
implementat de Societatea Comercial„ îMetrorex“ — S.A.
∫i, respectiv, suma de 68,775 milioane USD aferent„
subproiectului implementat de Compania Na˛ional„ de C„i
Ferate îC.F.R.“ — S.A.) vor fi asigurate de la bugetul de
stat, din sumele prev„zute anual cu aceast„ destina˛ie, prin
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului;
b) 6,225 milioane USD (reprezent‚nd 2,77% din
Ómprumutul extern) vor fi asigurate din surse proprii ale
Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A.
(2) Contribu˛ia Rom‚niei la realizarea investi˛iilor
finan˛ate prin Ómprumutul extern acordat de Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, prev„zut
la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor ∫i impozitelor
percepute pe teritoriul ˛„rii, precum ∫i contravaloarea altor
costuri locale, care nu se pot pl„ti din Ómprumutul extern,
se va asigura de la bugetul de stat, din sumele prev„zute
anual, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului, ∫i din surse proprii ale Companiei Na˛ionale
de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A.
Art. 4. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, s„
introduc„ pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului extern, Ón
raport cu condi˛iile concrete de derulare a acordului de
Ómprumut prev„zut la art. 1, amendamente la con˛inutul
acestuia care privesc realoc„ri de fonduri, modific„ri de
termene, precum ∫i orice alte modific„ri care nu sunt de
natur„ s„ sporeasc„ obliga˛iile financiare ale Rom‚niei fa˛„
de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
sau s„ determine noi condi˛ion„ri economice fa˛„ de cele
convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
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Dezvoltare potrivit alin. (1), se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ion Mircea Pl‚ngu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 15 iunie 2005.
Nr. 52.

Num„rul Ómprumutului: 4757 RO
ACORD DE ŒMPRUMUT
(Proiectul de restructurare a transporturilor)
Óntre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
28 ianuarie 2005
Acord din data de 28 ianuarie 2005 Óntre Rom‚nia (Œmprumutatul) ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare (Banca)
(A) Œmprumutatul, consider‚nd satisf„c„toare fezabilitatea ∫i prioritatea Proiectului descris Ón anexa nr. 2 la
prezentul acord, a solicitat B„ncii asisten˛„ pentru finan˛area Proiectului.
(B) Partea A din Proiect va fi implementat„ de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. (CNADNR), partea B din Proiect va fi implementat„ de Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ —
S.A. (CFR), iar partea C va fi implementat„ de Societatea Comercial„ îMetrorex“ — S.A. (Metrorex), toate cu sprijinul
Œmprumutatului, ac˛ion‚nd prin Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului (MTCT), ∫i, ca parte a acestei
asisten˛e, Œmprumutatul va pune la dispozi˛ia CNADNR, CFR ∫i Metrorex p„r˛i din sumele Ómprumutului prev„zute la art. II
al prezentului acord (Ómprumutul), disponibile precum este stabilit Ón prezentul acord.
Av‚nd Ón vedere c„ Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, s„ prelungeasc„ termenul
Ómprumutului acordat Œmprumutatului, Ón termenii ∫i condi˛iile prev„zute Ón prezentul acord, Ón acordul Óncheiat la aceea∫i
dat„ Óntre Banc„ ∫i CNADNR (Acordul de proiect cu CNADNR), Ón acordul Óncheiat la aceea∫i dat„ Óntre Banc„ ∫i CFR
(Acordul de proiect cu CFR) ∫i Ón acordul Óncheiat la aceea∫i dat„ Óntre Banc„ ∫i Metrorex (Acordul de proiect cu Metrorex),
p„r˛ile la prezentul acord convin dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL I
Condi˛ii generale; defini˛ii

Sec˛iunea 1.01. îCondi˛iile generale aplicabile acordurilor
de Ómprumut ∫i de garan˛ie pentru Ómprumuturile Óntr-o
singur„ valut„“ ale B„ncii, datate 30 mai 1995 (cu
modific„rile din data de 1 mai 2004) (Condi˛iile generale),
constituie parte integrant„ a prezentului acord.
Sec˛iunea 1.02. Dac„ din context nu reiese altfel,
termenii defini˛i Ón Condi˛iile generale ∫i Ón preambulul la

prezentul acord au semnifica˛iile prezentate acolo, iar
urm„torii termeni suplimentari au semnifica˛iile de mai jos:
a) CFR C„l„tori Ónseamn„ compania responsabil„ cu
asigurarea serviciilor feroviare de c„l„tori pe teritoriul
Œmprumutatului sau orice succesor al acestuia;
b) CFR Marf„ Ónseamn„ compania responsabil„ cu
asigurarea serviciilor feroviare de marf„ pe teritoriul
Œmprumutatului sau orice succesor al acestuia;
c) Acord de proiect cu CFR Ónseamn„ acordul Óncheiat
Óntre Banc„ ∫i CFR, av‚nd aceea∫i dat„ cu a prezentului
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acord, dup„ cum acesta poate fi modificat periodic;
aceast„ formulare include tot ceea ce s-a convenit Ón plus
fa˛„ de Acordul de proiect cu CFR;
d) Acord de Ómprumut subsidiar cu CFR Ónseamn„ acordul
care se va Óncheia Óntre Œmprumutat, MTCT ∫i CFR, Ón
conformitate cu sec˛iunea 3.02 b) din prezentul acord,
dup„ cum acesta poate fi modificat periodic; aceast„
formulare include tot ceea ce s-a convenit Ón plus fa˛„ de
Acordul de Ómprumut subsidiar cu CFR;
e) planurile de management al mediului Ónconjur„tor
Ónseamn„ planurile, satisf„c„toare pentru Banc„, elaborate
∫i adoptate de Œmprumutat Ón perioada mai — august
2004, care descriu m„surile de institu˛ionalizare,
monitorizare ∫i diminuare a impactului asupra mediului
pentru scopul Proiectului;
f) raportul de monitorizare financiar„ sau RMF Ónseamn„
orice raport elaborat Ón conformitate cu sec˛iunea 4.02 din
prezentul acord, sec˛iunea 4.02 din Acordul de proiect cu
CNADNR, sec˛iunea 4.02 din Acordul de proiect cu CFR
∫i sec˛iunea 4.02 din Acordul de proiect cu Metrorex;
g) cadrul juridic pentru achizi˛ionarea de terenuri Ónseamn„
legile ∫i procedurile administrative adoptate de Œmprumutat,
care descriu procedurile ∫i compens„rile corespunz„toare
situa˛iilor de str„mutare sau de pierdere a veniturilor, cu
care s-ar putea confrunta persoanele fizice sau persoanele
juridice ca urmare a achizi˛ion„rii terenurilor Ón scop public,
inclusiv pentru implementarea Proiectului;
h) Acord de proiect cu Metrorex Ónseamn„ acordul
Óncheiat Óntre Banc„ ∫i Metrorex, av‚nd aceea∫i dat„ cu a
prezentului acord, dup„ cum acesta poate fi modificat
periodic; aceast„ formulare include tot ceea ce s-a
convenit Ón plus fa˛„ de Acordul de proiect cu Metrorex;
i) Acord de Ómprumut subsidiar cu Metrorex Ónseamn„
acordul care urmeaz„ s„ se Óncheie Óntre Œmprumutat, MTCT
∫i Metrorex, Ón conformitate cu sec˛iunea 3.02 c) din
prezentul acord, dup„ cum acesta poate fi modificat periodic;
aceast„ formulare include tot ceea ce s-a convenit Ón plus
fa˛„ de Acordul de Ómprumut subsidiar cu Metrorex;
j) contract de activitate Ónseamn„ contractele Óncheiate
Óntre operatorul autorizat de transport feroviar de c„l„tori ∫i
MTCT, aprobate de Guvern, Ón baza art. 37 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/1998 (cu modific„rile
ulterioare); un astfel de contract de activitate include, inter
alia, lista serviciilor sociale ce urmeaz„ a fi prestate de
respectivul operator de transport feroviar de c„l„tori,
precum ∫i suma care va fi transferat„ acestuia de c„tre
Œmprumutat, sub form„ de compensa˛ii pentru servicii publice;
k) Plan de achizi˛ii Ónseamn„ Planul de achizi˛ii pentru
Proiect din data de 7 octombrie 2004, care acoper„ ini˛ial
o perioad„ de 18 luni (sau mai mult) din implementarea
Proiectului ∫i care va fi actualizat periodic, Ón conformitate
cu prevederile sec˛iunii 3.04 din prezentul acord, astfel

Ónc‚t s„ acopere perioada ulterioar„ celor 18 luni (sau mai
mult) ale implement„rii Proiectului;
l) Acord de proiect cu CNADNR Ónseamn„ acordul
Óncheiat Óntre Banc„ ∫i CNADNR, av‚nd aceea∫i dat„ cu a
prezentului acord, dup„ cum acesta poate fi modificat
periodic; aceast„ formulare include tot ceea ce s-a
convenit Ón plus fa˛„ de Acordul de proiect cu CNADNR;
m) Acord de Ómprumut subsidiar cu CNADNR Ónseamn„
acordul care urmeaz„ s„ se Óncheie Óntre Œmprumutat,
MTCT ∫i CNADNR, Ón conformitate cu sec˛iunea 3.02 a)
din prezentul acord, dup„ cum acesta poate fi modificat
periodic; aceast„ formulare include tot ceea ce s-a
convenit Ón plus fa˛„ de Acordul de Ómprumut subsidiar cu
CNADNR;
n) conturile speciale Ónseamn„ conturile la care se face
referire Ón sec˛iunea 2.02 b) din prezentul acord.
Sec˛iunea 1.03. Orice referire Ón Condi˛iile generale sau
Ón prezentul acord la entitatea de implementare a
Proiectului va fi considerat„ drept o referire la CNADNR,
CFR sau Metrorex, dup„ caz.
ARTICOLUL II
Œmprumutul

Sec˛iunea 2.01. Banca este de acord s„ Ómprumute
Œmprumutatului, Ón termenii ∫i Ón condi˛iile prev„zute sau la
care se face referire Ón prezentul acord, o sum„ egal„ cu
dou„ sute dou„zeci ∫i cinci milioane USD (225.000.000 $).
Sec˛iunea 2.02. a) Suma Ómprumutului poate fi tras„ din
contul Ómprumutului, Ón conformitate cu prevederile anexei
nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuieli efectuate (sau,
dac„ Banca va fi de acord astfel, care urmeaz„ a fi
efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor ∫i serviciilor
necesare pentru Proiect ∫i care urmeaz„ s„ fie finan˛ate
din sumele Ómprumutului.
b) Œmprumutatul, prin CNADNR, CFR ∫i Metrorex, poate
deschide ∫i men˛ine Ón USD, pentru scopurile oric„reia
dintre p„r˛ile A, B sau C ale Proiectului, un cont special
de depuneri, separat, la o banc„ comercial„, Ón termeni ∫i
Ón condi˛ii satisf„c„toare pentru Banc„, incluz‚nd protec˛ia
adecvat„ Ómpotriva compens„rii, confisc„rii ∫i sechestrului.
Depunerile Ón ∫i pl„˛ile din contul special vor fi efectuate Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.
Sec˛iunea 2.03. Data ultimei trageri va fi 31 iulie 2009
sau acea dat„ ulterioar„ pe care Banca o va stabili. Banca
va notifica cu promptitudine Œmprumutatului aceast„ dat„
ulterioar„.
Sec˛iunea 2.04. Œmprumutatul va pl„ti B„ncii un
comision perceput anticipat, Ón valoare egal„ cu un procent
(1,00%) din valoarea Ómprumutului, acesta fiind subiect al
oric„rei reduceri dup„ cum poate stabili Banca la un
moment dat. Acest comision va fi pl„tibil nu mai t‚rziu de
60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentului acord.
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Sec˛iunea 2.05. Œmprumutatul va pl„ti B„ncii un
comision de angajament, Ón valoare de trei p„trimi dintr-un
procent (3/4 din 1,00%), anual, aplicat la valoarea
capitalului Ómprumutului netras„ la un anumit moment.
Sec˛iunea 2.06. a) Œmprumutatul va pl„ti dob‚nda
aferent„ valorii capitalului Ómprumutului, tras„ ∫i
nerambursat„ la un anumit moment, la o rat„ egal„, pentru
fiecare perioad„ de dob‚nd„, cu rata dob‚nzii cu baz„
LIBOR plus marja total„ LIBOR.
b) Pentru scopurile acestei sec˛iuni:
(i) perioada de dob‚nd„ Ónseamn„ perioada ini˛ial„
de la data prezentului acord inclusiv p‚n„ la
prima dat„ de plat„ a dob‚nzii exclusiv, care
survine dup„ aceasta, iar dup„ perioada
ini˛ial„, fiecare perioad„ de la o dat„ de plat„
a dob‚nzii inclusiv p‚n„ la data de plat„ a
dob‚nzii imediat urm„toare exclusiv;
(ii) data de plat„ a dob‚nzii Ónseamn„ fiecare dat„
specificat„ Ón sec˛iunea 2.07 din prezentul
acord;
(iii) rata dob‚nzii cu baz„ LIBOR Ónseamn„, pentru
fiecare perioad„ de dob‚nd„, rata oferit„ pe
pia˛a interbancar„ londonez„ la depozitele Ón
USD pe 6 luni, valabil„ Ón prima zi a unei
astfel de perioade de dob‚nd„ (sau, Ón cazul
perioadei ini˛iale de dob‚nd„, valabil„ pentru
data de plat„ a dob‚nzii, care survine Ón sau
care preced„ imediat prima zi a unei astfel de
perioade de dob‚nd„), dup„ cum a fost
determinat„ Ón mod rezonabil de c„tre Banc„
∫i exprimat„ ca procent pe an;
(iv) marja total„ LIBOR Ónseamn„, pentru fiecare
perioad„ de dob‚nd„: (A) trei p„trimi dintr-un
procent (3/4 din 1,00%); (B) minus (sau plus)
marja medie ponderat„, pentru o astfel de
perioad„ de dob‚nd„, sub (sau peste) ratele
oferite pe pia˛a interbancar„ londonez„ sau alte
rate de referin˛„ la depozitele pe 6 luni, cu
privire la Ómprumuturile contractate de Banc„ ∫i
nerambursate sau p„r˛i din acestea, alocate de
Banc„ pentru finan˛area Ómprumuturilor Óntr-o
singur„ valut„ sau a unor p„r˛i din acestea,
acordate de ea, care includ Ómprumutul; dup„
cum a fost determinat„ Ón mod rezonabil de
Banc„ ∫i exprimat„ ca procent pe an.
c) Banca va Ón∫tiin˛a Œmprumutatul despre rata dob‚nzii
cu baz„ LIBOR ∫i despre marja total„ LIBOR pentru
fiecare perioad„ de dob‚nd„, cu promptitudine, dup„
determinarea acestora.
d) Ori de c‚te ori, ca urmare a schimb„rilor din practica
pie˛ei care influen˛eaz„ determinarea ratelor de dob‚nd„ la
care se face referire Ón prezenta sec˛iune 2.06, Banca
stabile∫te c„ este Ón interesul Ómprumuta˛ilor s„i, lua˛i Ón
ansamblu, ca ∫i al B„ncii s„ aplice o baz„ pentru
determinarea ratelor de dob‚nd„ aplicabile Ómprumutului,
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alta dec‚t cea prev„zut„ Ón sec˛iunea men˛ionat„, Banca
poate modifica baza pentru determinarea ratelor de
dob‚nd„ aplicabile Ómprumutului, prin notificarea
Œmprumutatului despre noua baz„ cu cel pu˛in 6 luni
Ónainte. Noua baz„ va deveni efectiv„ la expirarea
perioadei de notificare, cu excep˛ia cazului Ón care
Œmprumutatul Ón∫tiin˛eaz„ Banca, Ón timpul perioadei
men˛ionate, despre obiec˛iile sale la aceasta, caz Ón care
modificarea respectiv„ nu se va aplica Ómprumutului.
Sec˛iunea 2.07. Dob‚nda ∫i alte speze vor fi pl„tibile
cumulat din urm„, semestrial, la fiecare dat„ de 15 aprilie
∫i 15 octombrie Ón fiecare an.
Sec˛iunea 2.08. Œmprumutatul va rambursa suma
capitalului Ómprumutului, Ón conformitate cu graficul de
rambursare prev„zut Ón anexa nr. 3 la prezentul acord.
ARTICOLUL III
Executarea Proiectului

Sec˛iunea 3.01. Œmprumutatul se oblig„ s„ Óndeplineasc„
obiectivele Proiectului ∫i Ón acest scop, f„r„ limitare sau
restric˛ie asupra altor obliga˛ii ale sale Ón cadrul prezentului
acord:
a) va determina CNADNR, CFR ∫i Metrorex s„-∫i
Óndeplineasc„ obliga˛iile, potrivit prevederilor acordurilor de
proiect cu CNADNR, CFR ∫i cu Metrorex, a∫a cum au fost
stabilite;
b) va ac˛iona sau va determina s„ fie Óntreprinse toate
ac˛iunile relevante, inclusiv prevederea de fonduri, spa˛ii,
servicii ∫i alte resurse necesare sau corespunz„toare,
pentru a permite CNADNR, CFR ∫i Metrorex s„-∫i
Óndeplineasc„ obliga˛iile asumate prin acordurile de proiect
cu CNADNR, CFR ∫i cu Metrorex, ∫i nu va Óntreprinde sau
permite s„ fie Óntreprinse ac˛iuni care ar putea Ómpiedica
sau interveni Ón Óndeplinirea obliga˛iilor.
Sec˛iunea 3.02. F„r„ a se limita prevederile
sec˛iunii 3.01 din prezentul acord:
a) pentru scopurile p„r˛ii A a Proiectului, Œmprumutatul
va subÓmprumuta c„tre CNADNR p„r˛i din sumele
Ómprumutului alocate periodic pentru categoriile (1), (2) a),
(3) a) ∫i (4) a) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la
prezentul acord, Ón sum„ echivalent„ de p‚n„ la
149.000.000 USD (Ómprumut subsidiar cu CNADNR), Ón
cadrul unui acord de Ómprumut subsidiar care urmeaz„ a
se Óncheia Óntre Œmprumutat, MTCT ∫i CNADNR (Acordul de
Ómprumut subsidiar cu CNADNR), potrivit termenilor ∫i
condi˛iilor ce vor fi fost aprobate de Banc„ ∫i care vor
include Ón principal urm„torii termeni: (i) capitalul
Ómprumutului subsidiar cu CNADNR se va rambursa Ón lei,
Ón sume echivalente (determinate la acea dat„ sau la
datele respective de rambursare, potrivit anexei nr. 3 la
prezentul acord) cu sumele trase din contul Ómprumutului
sau pl„tite din contul special pentru partea A a Proiectului
Ón contul bunurilor ∫i serviciilor pentru partea A
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a Proiectului ∫i finan˛ate din sumele Ómprumutului; (ii) suma
capitalului Ómprumutului subsidiar cu CNADNR se va
rambursa Óntr-o perioad„ de maximum 17 ani, care include
o perioad„ de gra˛ie nu mai mare de 5 ani; ∫i
(iii) CNADNR va pl„ti dob‚nda ∫i alte costuri aferente
capitalului Ómprumutului subsidiar la o rat„ egal„ cu rata
aplicabil„ Ómprumutului, Ón conformitate cu prevederile
sec˛iunii 2.06 din prezentul acord.
b) Pentru scopurile p„r˛ii B a Proiectului, Œmprumutatul
va subÓmprumuta CFR p„r˛i din sumele Ómprumutului
alocate la anumite momente pentru categoriile (2) b), (3) b)
∫i (4) b) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la
prezentul acord, Ón sum„ echivalent„ de p‚n„ la
75.000.000 USD (Ómprumut subsidiar cu CFR), Ón cadrul
unui acord de Ómprumut subsidiar (Acordul de Ómprumut
subsidiar cu CFR) care urmeaz„ a se Óncheia Óntre
Œmprumutat, MTCT ∫i CFR, potrivit termenilor ∫i condi˛iilor
ce vor fi fost aprobate de Banc„.
c) Pentru scopurile p„r˛ii C a Proiectului, Œmprumutatul
va subÓmprumuta Metrorex p„r˛i din sumele Ómprumutului
alocate la anumite momente pentru categoria (3) c) din
tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, Ón
sum„ echivalent„ de p‚n„ la 1.000.000 USD (Ómprumut
subsidiar cu Metrorex), Ón cadrul unui acord de Ómprumut
subsidiar (Acordul de Ómprumut subsidiar cu Metrorex) care
urmeaz„ a se Óncheia Óntre Œmprumutat, MTCT ∫i Metrorex,
potrivit termenilor ∫i condi˛iilor ce vor fi fost aprobate de
Banc„.
d) Œmprumutatul Ó∫i va exercita drepturile Ón conformitate
cu Acordul de Ómprumut subsidiar cu CNADNR, Ón a∫a fel
Ónc‚t s„ protejeze interesele Œmprumutatului ∫i ale B„ncii ∫i
s„ Óndeplineasc„ scopurile Ómprumutului, ∫i, cu excep˛ia
cazului Ón care Banca va conveni altfel, Œmprumutatul nu
va transfera, modifica, abroga sau renun˛a la Acordul de
Ómprumut subsidiar cu CNADNR sau la oricare dintre
prevederile acestuia.
e) Œmprumutatul Ó∫i va exercita drepturile Ón conformitate
cu Acordul de Ómprumut subsidiar cu CFR, Ón a∫a fel Ónc‚t
s„ protejeze interesele Œmprumutatului ∫i ale B„ncii ∫i s„
Óndeplineasc„ scopurile Ómprumutului, ∫i, cu excep˛ia
cazului Ón care Banca va conveni altfel, Œmprumutatul nu
va transfera, modifica, abroga sau renun˛a la Acordul de
Ómprumut subsidiar cu CFR sau la oricare dintre
prevederile acestuia.
Sec˛iunea 3.03. F„r„ a se limita prevederile sec˛iunilor 3.01
∫i 3.02 ale prezentului acord ∫i except‚nd cazul c‚nd
Banca sau Œmprumutatul ar conveni altfel, Œmprumutatul va
determina ca Proiectul s„ fie implementat Ón conformitate
cu programul stabilit Ón anexa nr. 5 la prezentul acord.
Sec˛iunea 3.04. a) Cu excep˛ia cazului Ón care Banca
va conveni altfel, achizi˛ionarea bunurilor, lucr„rilor ∫i
serviciilor de consultan˛„ necesare Proiectului ∫i care
urmeaz„ a se finan˛a din sumele Ómprumutului va fi

guvernat„ de prevederile din anexa nr. 4 la prezentul
acord, deoarece aceste prevederi ar putea fi ulterior
elaborate Ón Planul de achizi˛ii.
b) Œmprumutatul, prin agen˛iile de implementare a
Proiectului, va actualiza Planul de achizi˛ii Ón conformitate
cu instruc˛iunile acceptabile pentru Banc„ ∫i va furniza
B„ncii astfel de actualiz„ri nu mai t‚rziu de 12 luni de la
data Planului de achizi˛ii precedent, pentru a fi aprobate de
Banc„.
Sec˛iunea 3.05. Banca ∫i Œmprumutatul convin prin
prezentul acord ca obliga˛iile stabilite Ón sec˛iunile 9.04,
9.05, 9.06, 9.07, 9.08 ∫i 9.09 din Condi˛iile generale
(cu privire la asigurare, utilizarea bunurilor ∫i serviciilor,
planuri ∫i grafice, eviden˛e ∫i rapoarte, Óntre˛inere ∫i,
respectiv, achizi˛ionarea de terenuri), referitoare la:
a) partea A a Proiectului, vor fi Óndeplinite de CNADNR
conform sec˛iunii 2.03 a Acordului de proiect cu CNADNR;
b) partea B a Proiectului, vor fi realizate de CFR conform
sec˛iunii 2.03 a Acordului de proiect cu CFR; ∫i
c) partea C a Proiectului, vor fi realizate de Metrorex
conform sec˛iunii 2.03 a Acordului de proiect cu CFR.
ARTICOLUL IV
Clauze financiare ∫i alte clauze

Sec˛iunea 4.01. a) Œmprumutatul va asigura sau va
determina asigurarea unui sistem de management financiar,
incluz‚nd Ónregistr„ri ∫i eviden˛e contabile, ∫i va preg„ti
situa˛iile financiare, toate Ón conformitate cu standardele de
contabilitate acceptabile B„ncii, adecvate pentru reflectarea
opera˛iunilor, resurselor ∫i cheltuielilor referitoare la Proiect.
b) Œmprumutatul, prin agen˛iile de implementare
a Proiectului:
(i) va de˛ine situa˛iile financiare la care se face
referire Ón lit. a) din prezenta sec˛iune pentru
fiecare an (sau alt„ perioad„ acceptat„ de
Banc„), auditate Ón conformitate cu standardele
de audit acceptabile pentru Banc„, aplicate Ón
mod consecvent de auditori independen˛i,
acceptabili B„ncii;
(ii) va transmite sau va determina s„ fie transmise
B„ncii, c‚t mai cur‚nd posibil, dar Ón orice caz
nu mai t‚rziu de 6 luni de la sf‚r∫itul fiec„rui
an (sau al perioadei acceptate de Banc„):
(A) copii autorizate ale situa˛iilor financiare
men˛ionate la lit. a) din prezenta sec˛iune,
aferente anului respectiv (sau perioadei
acceptate de Banc„), auditate Ón acest fel; ∫i
(B) un aviz asupra respectivelor situa˛ii al
auditorilor men˛iona˛i, cu un con˛inut ∫i grad de
detaliu satisf„c„toare pentru Banc„; ∫i
(iii) va transmite sau va determina s„ fie transmise
B„ncii alte asemenea informa˛ii referitoare la
situa˛iile ∫i conturile men˛ionate, precum ∫i la
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auditul acestora, dup„ cum Banca le poate
solicita periodic, Ón mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile Ón leg„tur„ cu care s-au
efectuat trageri din contul Ómprumutului pe baza
deconturilor de cheltuieli, Œmprumutatul, prin CNADNR, CFR
∫i Metrorex, va trebui:
(i)

s„ asigure c„ toate eviden˛ele (contracte,
comenzi, facturi, note de plat„, chitan˛e ∫i alte
documente) care reflect„ aceste cheltuieli sunt
p„strate cel pu˛in un an dup„ primirea de
c„tre Banc„ a raportului de audit pentru sau
care acoper„ anul fiscal Ón care s-a efectuat
ultima tragere din contul Ómprumutului;

(ii)

s„ permit„ reprezentan˛ilor
examineze aceste eviden˛e; ∫i

B„ncii

s„

(iii)

s„ asigure c„ aceste deconturi de cheltuieli
sunt incluse Ón toate audit„rile pe care Banca
le-ar fi putut solicita Ón conformitate cu lit. b) a
prezentei sec˛iuni.

Sec˛iunea 4.02. F„r„ limitare sau restric˛ie asupra
prevederilor sec˛iunii 3.01 din prezentul acord, cu privire la
asigurarea fondurilor pentru CFR Ón vederea implement„rii
Proiectului, Œmprumutatul va asigura finan˛area Ón fiecare an
a serviciilor feroviare de c„l„tori, Ón conformitate cu toate
contractele de activitate aplicabile.
ARTICOLUL V
Clauze asigur„torii pentru Banc„

Sec˛iunea 5.01. Œn conformitate cu sec˛iunea 6.02 (p)
din Condi˛iile generale, sunt prezentate urm„toarele situa˛ii
suplimentare:
a) CNADNR, CFR sau Metrorex nu-∫i va fi Óndeplinit
vreuna dintre obliga˛iile din Acordul de proiect cu
CNADNR, Acordul de proiect cu CFR sau, respectiv,
Acordul de proiect cu Metrorex;
b) ca rezultat al evenimentelor care au survenit dup„
data prezentului acord va fi ap„rut o situa˛ie extraordinar„
care face improbabil„ capacitatea de Óndeplinire de c„tre
CNADNR, CFR sau Metrorex a obliga˛iilor Ón cadrul
acordurilor de proiect Óncheiate cu CNADNR, CFR sau,
respectiv, cu Metrorex;
c) Legea nr. 47/2004 a Œmprumutatului va fi fost
modificat„, suspendat„, abrogat„, revocat„ sau se va face
derogare de la prevederile sale, astfel Ónc‚t s„ afecteze
material ∫i nefavorabil capacitatea CNADNR de a-∫i
Óndeplini obliga˛iile asumate prin Acordul de proiect cu
CNADNR; ∫i
d) Hot„r‚rea Guvernului nr. 581/1998 va fi fost
modificat„, suspendat„, abrogat„, revocat„ sau se va face
derogare de la prevederile sale, astfel Ónc‚t s„ afecteze
material ∫i nefavorabil capacitatea CFR de a-∫i Óndeplini
obliga˛iile asumate prin Acordul de proiect cu CFR.
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Sec˛iunea 5.02. Œn conformitate cu sec˛iunea 7.01 (k)
din Condi˛iile generale, sunt specificate urm„toarele situa˛ii
suplimentare:
a) una dintre situa˛iile men˛ionate la lit. a) din
sec˛iunea 5.01 a prezentului acord va ap„rea ∫i va
continua pe o perioad„ de 60 de zile dup„ notificarea dat„
Œmprumutatului de Banc„;
b) va ap„rea una dintre situa˛iile men˛ionate la lit. c)
sau d) din sec˛iunea 5.01 a prezentului acord.
ARTICOLUL VI
Data intr„rii Ón vigoare; rezilierea

Sec˛iunea 6.01. Se specific„ urm„toarele elemente drept
condi˛ii suplimentare de intrare Ón vigoare a prezentului
acord, pentru scopurile sec˛iunii 12.01(c) din Condi˛iile
generale:
a) Acordul de Ómprumut subsidiar cu CNADNR a fost
executat Ón numele Œmprumutatului, MTCT ∫i al CNADNR;
∫i
b) Acordul de Ómprumut subsidiar cu CFR a fost
executat Ón numele Œmprumutatului, MTCT ∫i al CFR;
c) planul de afaceri pe 5 ani al CFR, inclusiv cifra de
afaceri a companiei, precum ∫i planul de investi˛ii pe 5 ani
al CNADNR, avizate de consiliile de administra˛ie ale
respectivelor companii, sunt satisf„c„toare pentru Banc„.
Sec˛iunea 6.02. Se specific„ urm„toarele elemente
suplimentare, Ón Ón˛elesul sec˛iunii 12.02 (c) din Condi˛iile
generale, care urmeaz„ s„ fie incluse Ón punctul de vedere
ce se va transmite B„ncii:
a) Acordul de proiect cu CNADNR a fost legal aprobat
sau ratificat de c„tre CNADNR ∫i este obligatoriu din punct
de vedere juridic pentru CNADNR, Ón conformitate cu
termenii s„i;
b) Acordul de proiect cu CFR a fost legal aprobat sau
ratificat de c„tre CFR ∫i este obligatoriu din punct de
vedere juridic pentru CFR, Ón conformitate cu termenii s„i;
c) Acordul de proiect cu Metrorex a fost legal aprobat
sau ratificat de c„tre Metrorex ∫i este obligatoriu din punct
de vedere juridic pentru Metrorex, Ón conformitate cu
termenii s„i;
d) Acordul de Ómprumut subsidiar cu CNADNR a fost
legal aprobat sau ratificat de c„tre Œmprumutat, MTCT ∫i
CNADNR ∫i este obligatoriu din punct de vedere juridic, Ón
conformitate cu termenii s„i; ∫i
e) Acordul de Ómprumut subsidiar cu CFR a fost legal
aprobat sau ratificat de c„tre Œmprumutat, MTCT ∫i CFR ∫i
este obligatoriu din punct de vedere legal pentru
Œmprumutat, MTCT ∫i CFR, Ón conformitate cu termenii s„i.
Sec˛iunea 6.03. Data care survine dup„ 150 de zile de
la data prezentului acord este specificat„ aici pentru
scopurile sec˛iunii 12.04 din Condi˛iile generale.
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ARTICOLUL VII

Pentru Banc„:

Reprezentantul Œmprumutatului; adrese

Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare

Sec˛iunea 7.01. Ministerul Finan˛elor Publice al
Œmprumutatului este desemnat drept reprezentant al
Œmprumutatului pentru scopurile sec˛iunii 11.03 din Condi˛iile
generale.
Sec˛iunea 7.02. Urm„toarele adrese sunt specificate
pentru scopurile sec˛iunii 11.01 din Condi˛iile generale:
Pentru Œmprumutat:
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucure∫ti, Rom‚nia
Telex: 11239
Fax: 4021 312 6792

1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adres„ cablu:

Telex:

INTBAFRAD

248423 (MCI)

Washington, D.C.

64145 (MCI)

Fax:
sau

(202)477-6391

Drept care, p„r˛ile la prezentul acord, ac˛ion‚nd prin
reprezentan˛ii lor oficial autoriza˛i, au dispus ca prezentul
acord s„ fie semnat, Ón numele lor, Ón ziua ∫i anul
men˛ionate mai sus.

Pentru Rom‚nia,
Ionel Popescu,
ministrul finan˛elor publice,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare,
Anand K. Seth,
director,
reprezentant autorizat

ANEXA Nr. 1
TRAGEREA SUMELOR ŒMPRUMUTULUI

1. Tabelul de mai jos stabile∫te categoriile care vor fi finan˛ate din sumele Ómprumutului,
alocarea sumelor din Ómprumut pe fiecare categorie ∫i procentul de cheltuieli pentru elementele
care vor fi astfel finan˛ate din fiecare categorie:
Suma
alocat„
Categoria

din Ómprumut

% din cheltuielile care vor fi finan˛ate

(exprimat„
Ón USD)

(1) Lucr„ri Ón cadrul p„r˛ii A
a Proiectului

128.850.000

(2) Bunuri
a) Ón cadrul p„r˛ii A a Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ii B a Proiectului

1.100.000
66.500.000

(3) Servicii de consultan˛„
a) Ón cadrul p„r˛ii A a Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ii B a Proiectului
c) Ón cadrul p„r˛ii C a Proiectului

16.990.000
7.800.000
1.000.000

(4) Instruire
a) Ón cadrul p„r˛ii A a Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ii B a Proiectului
(5) Nealocate
a) pentru partea A a Proiectului
b) pentru partea B a Proiectului
T O T A L:

100% din cheltuieli externe, 80%
din cheltuieli locale
100% din cheltuieli externe, 100%
din cheltuieli locale (costuri
ex-factory) ∫i 80% din cheltuieli
locale pentru alte elemente
achizi˛ionate pe plan local
75% pentru persoane fizice ∫i firme
locale; 85% pentru persoane fizice
∫i firme str„ine
100%

60.000
200.000
2.000.000
500.000
225.000.000
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2. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) expresia cheltuieli externe Ónseamn„ cheltuieli Ón
moneda unei ˛„ri, alta dec‚t a Œmprumutatului, pentru
bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul oric„rei ˛„ri, alta
dec‚t cea a Œmprumutatului;
b) expresia cheltuieli locale Ónseamn„ cheltuieli Ón
moneda Œmprumutatului sau pentru bunuri ori servicii
furnizate de pe teritoriul Œmprumutatului;
c) expresia instruire Ónseamn„ costurile ∫i cheltuielile
aferente Proiectului, asumate ca urmare a c„l„toriilor de
studii, seminariilor, instruirilor ∫i altor activit„˛i de preg„tire,
care nu se reg„sesc printre bunurile, construc˛iile sau alte
servicii furnizate prin contract; va include, de asemenea,
costurile de c„l„torie, cazare ∫i diurn„ pentru reprezentan˛ii
Guvernului ∫i ai agen˛iilor de implementare a Proiectului.
3. F„r„ a prejudicia prevederile pct. 1 de mai sus, nu
se vor face trageri Ón leg„tur„ cu: a) pl„˛i efectuate pentru
cheltuieli care au avut loc Ónainte de data prezentului
acord; b) orice categorie din tabelul de la pct. 1 de mai
sus, cu excep˛ia cazului Ón care Banca a primit plata
integral„ a comisionului pl„tit anticipat, la care se face
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referire Ón sec˛iunea 2.04 a prezentului acord; ∫i c) pl„˛i
efectuate pentru cheltuielile aferente categoriei (3) c),
prev„zut„ la pct. 1 al prezentei anexe, p‚n„ la primirea de
c„tre Banc„ a unor dovezi satisf„c„toare potrivit c„rora
Acordul de Ómprumut subsidiar cu Metrorex a fost executat
Ón numele Œmprumutatului, MTCT ∫i Metrorex.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul
Ómprumutului s„ fie efectuate pe baza deconturilor de
cheltuieli pentru cheltuielile aferente contractelor pentru:
a) bunuri al c„ror cost este mai mic dec‚t echivalentul a
200.000 USD pentru fiecare contract; b) lucr„ri al c„ror
cost este mai mic dec‚t echivalentul a 2.000.000 USD
pentru fiecare contract; c) serviciile consultan˛ilor
independen˛i al c„ror cost este mai mic dec‚t echivalentul
a 50.000 USD pentru fiecare contract; d) serviciile firmelor
de consultan˛„ Ón cadrul contractelor al c„ror cost este mai
mic dec‚t echivalentul a 100.000 USD pentru fiecare
contract; ∫i e) instruire, indiferent de valoare, toate acestea
Ón conformitate cu termenii ∫i condi˛iile pe care Banca le
va specifica printr-o notificare adresat„ Œmprumutatului.
ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele Proiectului sunt: Ómbun„t„˛irea eficien˛ei c„ilor
ferate ∫i a subsectoarelor rutiere, reducerea costurilor totale
ale transporturilor, Ómbun„t„˛irea siguran˛ei rutiere ∫i
reducerea impactului negativ al congestion„rilor traficului ∫i
polu„rii Ón ora∫ele selectate, precum ∫i sprijinirea dezvolt„rii
institu˛ionale a Metrorex.
Proiectul cuprinde urm„toarele p„r˛i, supuse oric„ror
modific„ri hot„r‚te de Œmprumutat ∫i Banc„ periodic pentru
atingerea obiectivelor:
Partea A. Componenta rutier„
1. Dezvoltarea institu˛ional„ a CNADNR
a) Furnizarea de asisten˛„ tehnic„ ∫i de echipamente
corespunz„toare Ón scopul sus˛inerii dezvolt„rii institu˛ionale
a CNADNR, const‚nd Ón: (i) dezvoltarea organiza˛ional„;
(ii) revizuirea ∫i actualizarea clasific„rii func˛ionale ∫i
administrative a re˛elei publice rutiere; (iii) dezvoltarea
programului ∫i politicii de mediu ale CNADNR; ∫i
(iv) dezvoltarea serviciilor de date ∫i capacit„˛ilor analitice
Ón gestionarea rutier„
b) Furnizarea de asisten˛„ tehnic„ ∫i de echipamente
corespunz„toare pentru dezvoltarea capacit„˛ilor ∫i
metodelor de planificare ale CNADNR, const‚nd Ón:
(i) utilizarea sistemelor de gestionare rutier„ pentru a
dezvolta un program cu derulare pe 5 ani; ∫i (ii)
dezvoltarea unor planuri ∫i metode multianuale de
Óntre˛inere ∫i procesele pentru procurarea acestora
c) Revizuirea, diagnosticarea ∫i Ómbun„t„˛irea
documentelor standard ale contractului

d) Armonizarea ∫i actualizarea specifica˛iilor tehnice,
standardelor geometrice ∫i documentelor CNADNR cu
standardele UE
e) Realizarea unui studiu privind taxa de utilizare a
drumurilor
f) Auditarea conturilor Proiectului
2. Œmbun„t„˛irea siguran˛ei rutiere
Furnizarea de lucr„ri civile care s„ sus˛in„ cre∫terea
siguran˛ei traficului de tipul îcomun„ linear„“ ∫i eliminarea
punctelor negre; activit„˛i de educare ∫i informare public„,
cum ar fi seminariile; suport tehnic pentru aplicarea bazei
de date cuprinz‚nd Ónregistr„rile accidentelor rutiere ∫i
implementarea planului-pilot de siguran˛„ rutier„ pentru
Comuna Linear„ Bu∫teni
3. Construirea ∫i supervizarea ∫oselelor de ocolire Ón
ora∫ele selectate
Furnizarea de lucr„ri ∫i servicii de consultan˛„ pentru
evitarea congestion„rilor, polu„rii mediului ∫i reducerea
costurilor de c„l„torie pentru traficul prin ora∫ele selectate
(Bac„u, Bra∫ov, Reghin, Media∫ ∫i T‚rgu Mure∫, cu Adjud
∫i R‚mnicu S„rat ca ora∫e suplimentare, Ón func˛ie de
fondurile disponibile)
4. Reabilitarea podurilor
Repararea sau Ónlocuirea podurilor de prim„ prioritate
selectate Ón programul Œmprumutatului privind investi˛iile
publice
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5. Instruire
Achizi˛ionarea de servicii de preg„tire profesional„ ∫i de
alte activit„˛i de instruire pentru Ómbun„t„˛irea cuno∫tin˛elor
∫i abilit„˛ilor personalului CNADNR
Partea B. Componenta feroviar„
1. Comercializarea industriei feroviare ∫i cooperarea
tehnic„
Preg„tirea Ón domeniul managementului pentru CFR,
pentru a sprijini adoptarea practicilor sectorului
comercial/privat; realizarea de studii pentru Ómbun„t„˛irea
concentr„rii asupra pie˛ei pentru reproiectarea CFR Marf„
∫i CFR C„l„tori Ón ceea ce prive∫te organizarea ∫i
procesele comerciale pentru serviciile de marf„ pentru
clien˛i, exploatarea trenurilor ∫i Óntre˛inerea ∫i gestionarea
infrastructurii; furnizarea de asisten˛„ tehnic„ pentru
preg„tirea CFR Marf„ Ón vederea privatiz„rii
2. Œmbun„t„˛irea utiliz„rii tehnologiei de informa˛ii ∫i
comunica˛ii
Furnizarea c„tre CFR de hardware ∫i software necesar
pentru tehnologia de informa˛ii ∫i comunica˛ii, Ón scopul
cre∫terii eficien˛ei serviciilor feroviare ∫i a interoperabilit„˛ii
Ón cadrul re˛elei europene, prin finalizarea re˛elei na˛ionale
de transmisii de date, ∫i cre∫terea capacit„˛ii de procesare
a serverelor bazei de date existente ∫i asigurarea accesului
la unit„˛ile feroviare suplimentare
3. Œntre˛inerea infrastructurii, echipamente de alimentare
cu energie ∫i de semnalizare
Furnizarea de echipamente moderne de Óntre˛inere a
infrastructurii ∫i de echipament modern de control al
trenurilor pentru a Ómbun„t„˛i calitatea serviciilor CFR ∫i a
reduce costurile de operare. Echipamentele vor include,
printre altele, ma∫ini universale de burat traverse, ma∫ini
de profilare prisme pentru balast, ma∫ini de extras ∫i sortat

balast, vagoane speciale de cur„˛are a de∫eurilor, ma∫ini
de burat pentru linii ∫i macazuri, diferite ma∫ini mici de
mecanizare ∫i echipamente pentru modernizarea
semnaliz„rii ∫i a sta˛iilor ∫i substa˛iilor de alimentare cu
energie selectate.
4. Sisteme pentru gestionarea calit„˛ii ∫i mediului
Procurarea de echipamente pentru CFR pentru a
implementa sisteme integrate de gestionare a calit„˛ii ∫i
mediului, pentru a alinia c„ile ferate rom‚ne la standardele
europene de exploatare a ternurilor
5. Instruire
Achizi˛ionarea de servicii de preg„tire profesional„ ∫i
alte activit„˛i de instruire pentru Ómbun„t„˛irea cuno∫tin˛elor
∫i abilit„˛ilor personalului CFR
6. Audit
Furnizarea de servicii de consultan˛„ pentru auditul
situa˛iilor financiare ale CFR ∫i al conturilor Proiectului, pe
parcursul anilor financiari pe toat„ durata implement„rii
Proiectului
Partea C. Componenta transport urban (Metrorex)
Dezvoltare institu˛ional„
Acordarea de asisten˛„ tehnic„ pentru sprijinirea
dezvolt„rii institu˛ionale a MTCT ∫i Metrorex, const‚nd Ón:
(i) Ónfiin˛area Autorit„˛ii de Transport Metropolitan Bucure∫ti;
(ii) reorganizarea structurii institu˛ionale a Metrorex pentru
Ómbun„t„˛irea eficien˛ei ∫i randamentului; (iii) studii de
fezabilitate pentru extinderea serviciilor de metrou Metrorex
Ón cadrul districtelor metropolitane din Bucure∫ti; ∫i
(iv) acordarea de servicii de consultan˛„ pentru auditul
conturilor proiectului pe perioada anilor financiari Ón care se
implementeaz„ Proiectul.
Proiectul va fi Óncheiat p‚n„ la data de 30 aprilie 2009.

ANEXA Nr. 3
GRAFIC DE RAMBURSARE

Rata de capital
Data de plat„

(exprimat„
Ón USD)*)

la fiecare dat„ de 15 aprilie ∫i 15 octombrie,

9.375.000

Óncep‚nd cu data de 15 octombrie 2010
p‚n„ la data de 15 octombrie 2021

*) Sumele din aceast„ coloan„ reprezint„ sumele Ón USD de rambursat, cu excep˛iile prev„zute Ón
sec˛iunea 4.04 (d) din Condi˛iile generale.
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ANEXA Nr. 4
ACHIZIﬁII

Sec˛iunea I. Date generale
A. Toate bunurile, lucr„rile ∫i serviciile (altele dec‚t
serviciile de consultan˛„) vor fi achizi˛ionate Ón concordan˛„
cu prevederile sec˛iunii I din îGhidul de procurare a
Ómprumuturilor BIRD ∫i creditelor AID“ din mai 2004 (Ghidul
de procurare) ∫i cu prevederile din prezenta anex„.
B. Toate serviciile de consultan˛„ vor fi procurate Ón
concordan˛„ cu sec˛iunile I ∫i IV din îGhid: Selec˛ia ∫i
angajarea consultan˛ilor de c„tre debitorii B„ncii Mondiale“
din mai 2004 (Ghidul consultantului) ∫i cu prevederile
prezentei anexe.
C. Termenii sublinia˛i de mai jos, folosi˛i Ón prezenta
anex„ pentru a descrie anumite metode de achizi˛ionare
sau metodele de analizare a contractelor de c„tre Banc„,
au Ón˛elesurile atribuite prin Ghidul de procurare ori Ghidul
consultantului, dup„ caz.
Sec˛iunea II. Metode specifice de achizi˛ionare a
bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor (altele dec‚t serviciile de
consultan˛„)
A. Licita˛ii interna˛ionale competitive. Dac„ nu se
prevede altfel Ón partea B a prezentei sec˛iuni, contractele
vor fi acordate prin licita˛ii interna˛ionale competitive.
Prevederile pct. 2.55 ∫i 2.56 din Ghidul de procurare, care
prev„d preferarea ofertelor interne la evaluarea licita˛iilor,
se vor aplica pentru bunurile produse pe teritoriul
Œmprumutatului.
B. Alte proceduri de achizi˛ie
1. Licita˛ii na˛ionale competitive. Bunurile cu costuri
estimate Ón valoare echivalent„ mai mic„ de 200.000 USD
pe contract ∫i lucr„rile cu costuri estimate Ón valoare
echivalent„ mai mic„ de 2.000.000 USD pe contract pot fi
achizi˛ionate prin contracte acordate prin licita˛ii na˛ionale
competitive ∫i pe baza prevederilor suplimentare stabilite Ón
apendixul la prezenta anex„.
2. Cump„rare. Bunurile cu costuri estimate Ón valoare
echivalent„ mai mic„ de 100.000 USD pe contract ∫i
lucr„rile cu costuri estimate Ón valoare echivalent„ mai mic„
de 100.000 USD pe contract pot fi procurate prin contracte
acordate prin cump„rare.
3. Contractarea direct„. Bunurile ∫i lucr„rile cu care
Banca este de acord c„ Óndeplinesc condi˛iile pentru
contractarea direct„ pot fi achizi˛ionate Ón conformitate cu
prevederile respectivei metode de achizi˛ie.
Sec˛iunea III. Metode specifice de achizi˛ie a serviciilor
de consultan˛„
A. Selectarea pe baza calit„˛ii ∫i a costului. Dac„ nu
este prev„zut altfel Ón partea B a prezentei sec˛iuni,
serviciile de consultan˛„ vor fi achizi˛ionate prin contracte
acordate prin selectarea pe baza calit„˛ii ∫i a costului. Œn
scopurile pct. 2.7 din Ghidul consultantului, lista prescurtat„

a consultan˛ilor care presteaz„ servicii cu costuri estimate
echivalente mai mici de 200.000 USD pe contract poate
cuprinde Ón totalitate consultan˛i na˛ionali.
B. Alte proceduri
1. Selectarea pe baza calit„˛ii. Serviciile pentru
asisten˛„, Ón leg„tur„ cu care Banca este de acord c„
Óndeplinesc condi˛iile stabilite la pct. 3.2 din Ghidul
consultantului, pot fi achizi˛ionate prin contracte acordate
prin Selectarea pe baza calit„˛ii, Ón conformitate cu
prevederile pct. 3.1—3.4 din Ghidul consultantului.
2. Selectarea Ón func˛ie de bugetul stabilit. Serviciile
pentru asisten˛„, Ón leg„tur„ cu care Banca este de acord
c„ Óndeplinesc condi˛iile stabilite la pct. 3.5 din Ghidul
consultantului, pot fi achizi˛ionate prin contracte acordate pe
baza bugetului stabilit Ón conformitate cu prevederile
pct. 3.1 ∫i 3.5 din Ghidul consultantului.
3. Selectarea pe baza celui mai mic cost. Serviciile
pentru asisten˛„, Ón leg„tur„ cu care Banca este de acord
c„ Óndeplinesc condi˛iile stabilite la pct. 3.6 din Ghidul
consultantului, pot fi achizi˛ionate prin contracte acordate
prin Selectarea pe baza celui mai mic cost, Ón conformitate
cu prevederile pct. 3.1 ∫i 3.6 din Ghidul consultantului.
4. Selectarea pe baza calific„rii consultan˛ilor. Serviciile
cu costuri estimate echivalente mai mici de 200.000 USD
pe contract pot fi achizi˛ionate prin contracte acordate Ón
conformitate cu prevederile pct. 3.1, 3.7 ∫i 3.8 din Ghidul
consultantului.
5. Selectarea pe baza sursei unice. Serviciile privind
sarcinile care Óntrunesc condi˛iile stabilite la pct. 3.10 din
Ghidul consultantului pentru Selectarea pe baza sursei
unice, cu acordul anterior al B„ncii, pot fi achizi˛ionate Ón
conformitate cu prevederile pct. 3.9—3.13 din Ghidul
consultantului.
6. Consultan˛ii individuali. Serviciile privind sarcinile care
Óntrunesc condi˛iile stabilite la primul alineat al pct. 5.1 din
Ghidul consultantului pot fi achizi˛ionate prin contracte
Óncheiate cu consultan˛i individuali Ón conformitate cu
prevederile pct. 5.2—5.3 din Ghidul consultantului. Œn
situa˛iile descrise la pct. 5.4 din Ghidul consultantului,
aceste contracte pot fi acordate consultan˛ilor individuali pe
baza sursei unice.
Sec˛iunea IV. Analizarea de c„tre Banc„ a deciziilor de
achizi˛ii
Planul de achizi˛ii va stipula acele contracte care vor fi
analizate Ón prealabil de c„tre Banc„. Toate celelalte
contracte vor fi supuse analizei ulterioare a B„ncii.
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APENDIX
la anexa nr. 4
PREVEDERI OBLIGATORII

pentru achizi˛iile din cadrul contractelor finan˛ate de Banc„, supuse licita˛iilor na˛ionale competitive
Contractele pentru bunuri sau lucr„ri pentru care anexa
nr. 4 la prezentul acord permite achizi˛ii Ón condi˛iile
pct. 3.3 ∫i 3.4 din Ghidul achizi˛iilor pot fi acordate Ón
concordan˛„ cu prevederile ∫i reglement„rile din legisla˛ia
na˛ional„, cu urm„toarele excep˛ii:
A. Proceduri
Procedura de deschidere, a∫a cum este definit„ la
art. 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001
privind achizi˛iile publice, va fi aplicat„ Ón toate cazurile,
indiferent de valoarea contractului. Invita˛iile la licita˛ie vor fi
publicate Ón cel pu˛in un cotidian na˛ional de larg„ circula˛ie
sau Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a,
acord‚ndu-se o perioad„ de minimum 30 de zile pentru
preg„tirea ∫i prezentarea ofertelor.
B. Selectarea ofertan˛ilor
Atunci c‚nd sunt necesare preselec˛ii pentru lucr„ri mari
sau complexe, invita˛iile la preselec˛ie Ón vederea particip„rii
la licita˛ie vor fi publicate Ón cel pu˛in un cotidian na˛ional
de larg„ circula˛ie sau Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a VI-a, acord‚ndu-se o perioad„ de minimum 30 de
zile pentru prezentarea cererilor de preselec˛ie. Experien˛a
minim„, cerin˛ele tehnice ∫i financiare vor fi prezentate Ón
mod explicit Ón documentele de preselec˛ie ∫i vor fi
evaluate prin metoda îadmis/respins“ ∫i nu printr-un sistem
de punctare a calit„˛ilor. Œn cazul Ón care nu este folosit„
preselec˛ia, ofertantul care este recomandat pentru
preluarea contractului va fi evaluat prin postselec˛ie,
urm„rind experien˛a minim„, cerin˛ele tehnice ∫i financiare
ce vor fi prezentate explicit Ón documentele de licita˛ie.
C. Participarea Óntreprinderilor de stat
Œntreprinderile de stat din Rom‚nia vor fi eligibile s„
participe la licita˛ie numai dac„ pot ar„ta c„ sunt autonome
din punct de vedere legal ∫i financiar, c„ func˛ioneaz„
conform legisla˛iei comerciale ∫i c„ nu sunt institu˛ii
dependente ale autorit„˛ii contractante. Œn plus, acestea vor
fi supuse acelora∫i cerin˛e pentru licita˛ie ∫i garan˛ii ca ∫i
ceilal˛i ofertan˛i.
D. Documentele de licita˛ie
Cump„r„torii vor utiliza documentele standard de licita˛ie
corespunz„toare pentru achizi˛ionarea de bunuri, lucr„ri sau
servicii, care vor con˛ine contractul-cadru ∫i condi˛iile
contractuale agreate de Banc„. Instruc˛iunile de licita˛ie vor
stipula Ón mod clar c„ discounturile, Ón cazul Ón care exist„,
trebuie specificate de c„tre ofertant fie printr-o scrisoare de
prezentare, fie Ón formularul de participare la licita˛ie. Œn
cazul firmelor mixte, condi˛iile de licita˛ie vor stipula
obliga˛iile comune ∫i individuale ale partenerilor din cadrul
firmei mixte.

E. Depunerea ofertelor, deschiderea ∫i evaluarea,
c‚∫tigarea contractului
a) Ofertele vor fi depuse Óntr-un singur plic care va
cuprinde datele despre calificarea ofertantului, oferta tehnic„
∫i pre˛ul, acestea fiind deschise la deschiderea public„ a
licita˛iei. Œn cazul Ón care ofertele vor fi prezentate Ón dou„
sau mai multe plicuri, toate plicurile vor fi deschise la
deschiderea public„ a licita˛iei.
b) Ofertele de licita˛ie vor fi deschise Ón mod public
imediat dup„ expirarea termenului de depunere a acestora.
Nici o ofert„ nu va fi respins„ Ón timpul deschiderii licita˛iei.
Numele ofertantului, suma total„ a fiec„rei oferte, precum
∫i eventualele discounturi vor fi citite cu voce tare ∫i
Ónregistrate Ón procesul-verbal al deschiderii publice a
licita˛iei. Orice discount nemen˛ionat Ón scrisoarea de
prezentare sau Ón formularul de participare la licita˛ie nu va
fi luat Ón considerare Ón vederea evalu„rii.
c) Evaluarea ofertelor se va realiza Ón strict„
concordan˛„ cu criteriile cuantificabile monetar specificate Ón
documentele de licita˛ie ∫i nu vor fi utilizate sisteme de
punctare a calit„˛ilor sau de acordare de scoruri pe baza
îrealiz„rilor tehnice ∫i financiare“.
d) Extinderea valabilit„˛ii licita˛iei va fi permis„ o singur„
dat„ cu maximum 30 de zile. Nici o alt„ prelungire a
valabilit„˛ii nu va fi cerut„ f„r„ aprobarea prealabil„ a
B„ncii.
e) Contractele vor fi acordate ofertan˛ilor selecta˛i care
au prezentat ofertele cele mai avantajoase.
f) Œn cadrul licita˛iilor na˛ionale competitive nu vor exista
favoruri.
g) Œn lipsa acordului prealabil al B„ncii nu vor exista
negocieri nici m„car pentru cea mai avantajoas„ ofert„ de
licita˛ie.
h) Rezultatele evalu„rii ∫i numele c‚∫tig„torului licita˛iei
vor fi publicate.
F. Ajust„rile de pre˛
Contractele de lucr„ri civile de lung„ durat„ (de
exemplu, mai mult de 18 luni) vor con˛ine o clauz„
corespunz„toare referitoare la ajustarea pre˛ului.
G. Respingerea tuturor ofertelor
a) Nu vor fi respinse toate ofertele ∫i nu va fi solicitat„
o nou„ licita˛ie f„r„ acordul scris prealabil al B„ncii.
b) C‚nd num„rul ofertelor primite este mai mic de dou„,
nu va fi f„cut„ relicitarea f„r„ acordul prealabil al B„ncii.
H. Garan˛ii
Nu vor fi efectuate pl„˛i Ón avans c„tre contractori f„r„ o
garantare corespunz„toare a pl„˛ii Ón avans. Men˛ionarea
acestor garan˛ii se va face Ón documentele de licita˛ie ∫i
vor fi Ón form„ acceptabil„ pentru Banc„.
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ANEXA Nr. 5

PROGRAM DE IMPLEMENTARE

1. Œmprumutatul, prin CNADNR, CFR, Metrorex ∫i
MTCT:
a) va men˛ine politicile ∫i procedurile adecvate pentru a
permite urm„rirea ∫i evaluarea continu„, Ón conformitate cu
indicatorii acceptabili pentru Banc„, a implement„rii
Proiectului ∫i pentru realizarea obiectivelor acestuia;
b) va preg„ti, conform unor termeni de referin˛„
satisf„c„tori pentru Banc„, ∫i va furniza B„ncii, Ón data de
15 iunie 2007, un raport con˛in‚nd rezultatele monitoriz„rii
∫i evalu„rii activit„˛ilor desf„∫urate ca urmare a prevederilor
lit. a) din prezenta anex„, cu referire la progresul realizat
Ón implementarea Proiectului Ón perioada anterioar„ datei
raportului men˛ionat ∫i la adoptarea m„surilor recomandate
pentru a asigura eficien˛a Óndeplinirii Proiectului ∫i atingerea
obiectivelor acestuia Ón perioada urm„toare acestei date;
c) va Óntocmi, p‚n„ la data de 30 septembrie 2007 sau
la o dat„ solicitat„ de Banc„, un raport intermediar asupra

Proiectului, pe baza raportului men˛ionat la lit. b) din
prezenta anex„, ∫i va lua Ón continuare toate m„surile
necesare pentru a asigura eficienta finalizare a Proiectului
∫i Óndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor ∫i
recomand„rilor raportului men˛ionat ∫i a opiniilor B„ncii Ón
acest sens.
2. Œmprumutatul: a) va lua toate m„surile necesare
pentru implementarea Planului de management al mediului
Ónconjur„tor Ón timp util; ∫i b) va furniza B„ncii, Ón
conformitate cu un grafic satisf„c„tor pentru Banc„, o
informare adecvat„ cu privire la ducerea la Óndeplinire a
acestor m„suri.
3. Œmprumutatul, prin MTCT, va asigura c„ toate
achizi˛iile de terenuri conform p„r˛ii A a Proiectului vor fi
efectuate Ón conformitate cu cadrul legal al achizi˛iei de
terenuri.
ANEXA Nr. 6

CONTURI SPECIALE

1. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) expresia categorii eligibile Ónseamn„ categoriile (1),
(2) a), (3) a) ∫i (4) a) men˛ionate Ón tabelul de la pct. 1 al
anexei nr. 1 la prezentul acord, Ón ceea ce prive∫te contul
special aferent p„r˛ii A a Proiectului, categoriile (2) b),
(3) b) ∫i (4) b) men˛ionate Ón tabelul respectiv, Ón ceea ce
prive∫te contul special aferent p„r˛ii B a Proiectului ∫i
categoria (3) c) men˛ionat„ Ón tabelul respectiv Ón ceea ce
prive∫te contul special aferent p„r˛ii C a Proiectului;
b) expresia cheltuieli eligibile Ónseamn„ cheltuielile
referitoare la costul rezonabil al bunurilor ∫i serviciilor
necesare pentru Proiect ∫i care vor fi finan˛ate din sumele
Ómprumutului alocate periodic categoriilor eligibile Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul
acord; ∫i
c) expresia alocare autorizat„ Ónseamn„ suma de
15.000.000 USD aferent„ contului special pentru partea A
a Proiectului, o sum„ echivalent„ cu 7.500.000 USD
aferent„ contului special pentru partea B a Proiectului ∫i
suma de 200.000 USD aferent„ contului special pentru
partea C a Proiectului, care pot fi trase din contul
Ómprumutului
∫i
depuse
Ón
conturile
speciale
corespunz„toare, Ón conformitate cu pct. 3 lit. a) din
prezenta anex„.
2. Pl„˛ile din respectivele conturi speciale vor fi f„cute
exclusiv pentru cheltuielile eligibile Ón conformitate cu
prevederile prezentei anexe.
3. Dup„ ce Banca prime∫te o dovad„ satisf„c„toare c„
respectivul cont special a fost deschis corespunz„tor,
tragerile aloc„rii autorizate ∫i tragerile ulterioare pentru
reÓntregirea contului special vor fi f„cute dup„ cum
urmeaz„:

a) pentru tragerile aloc„rii autorizate, Œmprumutatul, prin
CNADNR, CFR ∫i Metrorex, va furniza B„ncii una sau mai
multe cereri pentru depunerea Ón contul special
corespunz„tor a uneia sau mai multor sume care nu vor
dep„∫i suma total„ a aloc„rii autorizate. Pe baza unei sau
unor astfel de cereri, Banca, Ón numele Œmprumutatului, va
retrage din contul de Ómprumut ∫i va depune Ón contul
special corespunz„tor suma sau sumele solicitate de
Œmprumutat, prin CNADNR, CFR ∫i Metrorex.
b) (i) Pentru reÓntregirea contului special corespunz„tor,
Œmprumutatul, prin CNADNR, CFR ∫i Metrorex, va trimite
B„ncii cereri de depuneri Ón contul special corespunz„tor la
intervalele pe care Banca le va specifica.
(ii) Œnainte sau cu ocazia unor asemenea cereri,
Œmprumutatul, prin CNADNR, CFR ∫i Metrorex, va furniza
B„ncii documentele ∫i celelalte dovezi cerute ca urmare a
pct. 4 din prezenta anex„, pentru plata sau pl„˛ile pentru
care este solicitat„ reÓntregirea. Pe baza fiec„rei asemenea
cereri, Banca, Ón numele Œmprumutatului, va trage din
contul Ómprumutului ∫i va depune Ón contul special
corespunz„tor suma, a∫a cum a fost solicitat„ de
Œmprumutat prin CNADNR, CFR ∫i Metrorex ∫i demonstrat„
prin documentele ∫i celelalte dovezi men˛ionate ca fiind
pl„tit„ din contul special corespunz„tor pentru cheltuieli
eligibile. Toate aceste depuneri vor fi trase de Banc„ din
contul Ómprumutului pentru categoriile respective eligibile ∫i
Ón sume echivalente corespunz„toare, a∫a cum au fost
justificate prin documentele ∫i celelalte dovezi men˛ionate.
4. Pentru fiecare plat„ efectuat„ de Œmprumutat prin
CNADNR, CFR ∫i Metrorex din contul special respectiv,
Œmprumutatul, prin CNADNR, CFR ∫i Metrorex, la un
moment pe care Banca Ól va preciza Ón mod rezonabil, va
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furniza B„ncii documente ∫i alte dovezi care s„ eviden˛ieze
c„ pl„˛ile respective au fost f„cute exclusiv pentru
cheltuielile eligibile.
5. Banca nu va cere s„ se fac„ depuneri ulterioare Ón
cadrul vreunui cont special, f„r„ a ˛ine seama de
prevederile pct. 3 din prezenta anex„:
a) dac„, la un anumit moment, Banca a stabilit c„ toate
tragerile ulterioare vor fi f„cute de c„tre Œmprumutat, prin
CNADNR, CFR ∫i Metrorex, direct din contul Ómprumutului
Ón concordan˛„ cu prevederile art. V din Condi˛iile generale
∫i cu lit. a) din sec˛iunea 2.02 a prezentului acord;
b) dac„ Œmprumutatul, prin CNADNR, CFR ∫i Metrorex,
nu a reu∫it s„ trimit„ B„ncii, Ón intervalul de timp specificat
Ón sec˛iunea 4.01 b) (ii) din cadrul prezentului acord,
vreunul dintre rapoartele de audit care trebuiau s„ fie puse
la dispozi˛ia B„ncii, Ón conformitate cu sec˛iunea men˛ionat„
cu privire la auditul Ónregistr„rilor ∫i conturilor pentru
conturile speciale;
c) dac„, la un anumit moment, Banca notific„
Œmprumutatului inten˛ia sa de a suspenda Ón totalitate sau
par˛ial dreptul Œmprumutatului de a efectua trageri din
contul Ómprumutului, Ón conformitate cu prevederile
sec˛iunii 6.02 din Condi˛iile generale; sau
d) c‚nd suma total„ care nu a fost tras„ din
Ómprumutul alocat categoriilor eligibile pentru contul special
corespunz„tor oric„reia dintre p„r˛ile Proiectului minus
suma total„ a tuturor obliga˛iilor speciale neÓndeplinite,
angajate de Banc„ potrivit sec˛iunii 5.02 din Condi˛iile
generale pentru partea respectiv„ a Proiectului, va fi egal„
cu echivalentul dublului sumei aloc„rii autorizate.
Ulterior, tragerea din contul Ómprumutului a sumei
r„mase netrase din Ómprumutul alocat categoriilor eligibile
pentru p„r˛ile respective ale Proiectului va urma procedurile
pe care Banca le va specifica prin Ón∫tiin˛area

Œmprumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi f„cute numai
dup„ ∫i Ón m„sura Ón care Banca a fost convins„ c„ toate
sumele r„mase Ón contul special corespunz„tor, la data
unei asemenea Ón∫tiin˛„ri, vor fi utilizate pentru plata
cheltuielilor eligibile.
6. a) Dac„ Banca stabile∫te la un moment dat c„ o
plat„ efectuat„ din oricare cont special: (i) a fost f„cut„
pentru o cheltuial„ sau Óntr-o sum„ care nu este eligibil„ Ón
condi˛iile pct. 2 din prezenta anex„; sau (ii) nu a fost
justificat„ prin dovezile furnizate B„ncii, Œmprumutatul, prin
CNADNR, CFR ∫i Metrorex, imediat dup„ Ón∫tiin˛area
primit„ din partea B„ncii: (A) va furniza dovezile
suplimentare pe care Banca le poate cere; sau (B) va
depune Ón contul special corespunz„tor (sau, dac„ Banca o
va cere, va rambursa B„ncii) o sum„ egal„ cu totalul unei
asemenea pl„˛i sau partea din aceasta care nu este
eligibil„ sau justificat„. Dac„ Banca nu va stabili altfel, nici
o depunere ulterioar„ Óntr-un cont special nu va fi f„cut„
de c„tre Banc„ p‚n„ c‚nd Œmprumutatul, prin CNADNR,
CFR ∫i Metrorex, nu furnizeaz„ asemenea dovezi sau nu
depune ori nu ramburseaz„, dup„ caz.
b) Dac„ Banca hot„r„∫te la un moment dat c„ o sum„
de plat„ aferent„ unui cont special nu trebuie s„ acopere
pl„˛ile ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Œmprumutatul,
imediat dup„ primirea Ón∫tiin˛„rii de la Banc„, va rambursa
B„ncii respectiva sum„ de plat„.
c) Œmprumutatul poate, dup„ Ón∫tiin˛area B„ncii, s„
ramburseze B„ncii Ón totalitate sau par˛ial fondurile depuse
Ón conturile speciale.
d) Ramburs„rile c„tre Banc„ f„cute Ón temeiul pct. 6
lit. a), b) ∫i c) ale prezentei anexe vor fi alocate contului
Ómprumutului pentru tragerile ulterioare sau pentru anulare
Ón conformitate cu prevederile relevante ale prezentului
acord, inclusiv cu Condi˛iile generale.
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