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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru aprobarea participãrii Ministerului Justiþiei ca membru permanent
la Conferinþa Europeanã Permanentã de Probaþiune
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi ale art. 1 lit. C pct. 5 din
Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 1. Ñ Se aprobã participarea Ministerului Justiþiei ca
membru permanent la Conferinþa Europeanã Permanentã de
Probaþiune, constituitã în baza statutului de organizare ºi
funcþionare adoptat la data de 24 iunie 1982 la Rotterdam.

Art. 2. Ñ Sumele care vor fi plãtite cu titlu de contribuþii anuale, aºa cum sunt stabilite de Adunarea generalã a
Conferinþei Europene Permanente de Probaþiune, vor fi
suportate din bugetul Ministerului Justiþiei.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 30 august 1999.
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STATUTUL

Conferinþei Europene Permanente de Probaþiune (C.E.P.)*)
CAPITOLUL I
Condiþii generale
ARTICOLUL I
Statutul ºi competenþa C.E.P.

1. Conferinþa Europeanã Permanentã de Probaþiune
(denumitã în continuare C.E.P.) este o asociaþie privatã
care poartã aceastã denumire, este guvernatã de legile
statului în care îºi are sediul ºi este constituitã din instituþii
ºi organizaþii publice ºi private, care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de probaþiune, inclusiv a celor de
asistenþã a persoanelor care au sãvârºit o faptã prevãzutã
de legea penalã, înainte ºi dupã pronunþarea sentinþei. Ea
promoveazã cooperarea internaþionalã în domeniul sancþiunilor ºi mãsurilor comunitare, în special prin:
a) schimb de experienþã ºi informaþie;
b) strângerea ºi rãspândirea informaþiei referitoare la
legislaþie, jurisprudenþã ºi la practica de asistenþã socialã în
þãrile europene, în domeniul sancþiunilor ºi mãsurilor comunitare;
c) identificarea soluþiilor la problemele comune;
d) influenþarea opiniei publice;
e) suportul ºi contribuþia la cercetarea ºtiinþificã în
domeniul sancþiunilor ºi al mãsurilor comunitare;
f) organizarea de conferinþe, seminarii ºi alte activitãþi;
g) furnizarea de asistenþã ºi expertizã în dezvoltarea
sancþiunilor ºi mãsurilor comunitare.
2. Sediul C.E.P. este în Hertogenbosh, Olanda.
ARTICOLUL II
Membrii

C.E.P. este constituitã din :
1. membrii permanenþi, care pot fi organizaþii publice
sau private, ale cãror activitãþi legale sau declarate se
referã la probaþiune;
2. membrii asociaþi, care pot fi organizaþii publice sau
private, ale cãror activitãþi legale sau declarate se referã la
probaþiune, ori acele persoane fizice care sunt angajate în
aceleaºi activitãþi ºi care asistã activitatea C.E.P., dar fãrã
drept de vot.
ARTICOLUL III
Obligaþiile C.E.P.

Având în vedere prevederile art. XVII, fiecare acord
încheiat sau document care dã naºtere la o obligaþie în
sarcina C.E.P. trebuie sã fie semnat de preºedinte sau de
secretarul general.
CAPITOLUL II
Organismele C.E.P.
ARTICOLUL IV

Componenþa ºi oficialii C.E.P. sunt:
1. adunarea generalã;
2. consiliul de conducere;
3. preºedintele;
4. secretarul general.
Adunarea generalã
ARTICOLUL V
Atribuþiile adunãrii generale

Adunarea generalã guverneazã corpul C.E.P., exceptând
luarea deciziilor care sunt explicit menþionate în statut ca
fiind de competenþa altor organe sau altor oficiali ai organizaþiei.

Ea decide în particular:
1. admiterea, încetarea calitãþii ºi excluderea membrilor
menþionaþi la art. II;
2. acceptarea ºi succesiunea punctelor de pe ordinea de zi;
3. includerea în ordinea de zi a activitãþilor urgente
propuse de preºedinte;
4. problemele care þin de competenþa sa în virtutea dispoziþiilor cuprinse în capitolul referitor la finanþe, incluzând
aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli;
5. alegerea preºedintelui, vicepreºedintelui, a membrilor
consiliului de conducere ºi a secretarului general al C.E.P.
ARTICOLUL VI
Componenþa adunãrii generale

1. Adunarea generalã este compusã din reprezentanþi ai
membrilor permanenþi. Toþi ceilalþi membri permanenþi (vezi
paragraful 3) ºi membrii asociaþi pot participa la dezbaterile
adunãrii generale. Persoanele care fac parte din delegaþia
unui membru organizator, precum ºi alte persoane invitate
de consiliul de conducere pot fi prezente ºi, cu acordul
preºedintelui, pot participa la dezbateri.
2. În cazul în care nu sunt mai mult de 3 membri permanenþi dintr-o singurã þarã, aceºtia vor avea calitatea de
reprezentant, rezultând cã membrii care provin din aceeaºi
þarã nu pot avea mai mult de 3 voturi la dispoziþie.
3. În cazul în care sunt mai mult de 3 membri permanenþi dintr-o singurã þarã, aceºtia trebuie sã aleagã 3
reprezentanþi dintre ei ºi vor comunica numele lor secretarului general înainte de începerea urmãtoarei întruniri a
adunãrii generale. În cazul în care numãrul de 3 membri
permanenþi dintr-o þarã va fi depãºit pe perioada lucrãrilor
adunãrii generale, preºedintele va cere sã se efectueze de
urgenþã alegerea celor 3 reprezentanþi. Reprezentanþii aleºi
ai membrilor permanenþi vor continua sã îndeplineascã
aceastã funcþie pânã la începerea urmãtoarei întruniri a
adunãrii generale.
ARTICOLUL VII
Întrunirile adunãrii generale

Cel puþin o datã la 3 ani, adunarea generalã a C.E.P.
se întruneºte la data ºi locul stabilite în cursul sesiunii
anterioare sau, în cazul în care nu au fost stabilite, consiliul de conducere va dispune în aceastã privinþã.
O sesiune suplimentarã a adunãrii generale poate fi
convocatã de consiliul de conducere ºi trebuie anunþatã în
scris cãtre cel puþin o zecime din numãrul membrilor reprezentativi.
ARTICOLUL VIII
Ordinea de zi

Când preºedintele sau unul ori mai mulþi membri permanenþi formuleazã o propunere privind suspendarea sau amânarea unuia sau mai multor subiecte de pe ordinea de zi,
schimbarea ordinii de zi ori, pe cale de excepþie, examinarea unei probleme care nu se aflã pe ordinea de zi, adunarea generalã va vota imediat aceastã propunere.
Propunerile de aceastã naturã care au fost respinse nu
pot fi puse din nou în discuþie în cadrul aceleiaºi sesiuni.
ARTICOLUL IX
Votul reprezentanþilor membrilor

Deciziile privind admiterea, încetarea calitãþii sau excluderea membrilor menþionaþi la art. II, modificarea statutului
ºi dizolvarea asociaþiei C.E.P. necesitã votul a douã treimi
din numãrul reprezentanþilor membrilor prezenþi.
Orice alte decizii vor fi luate pe baza majoritãþii simple.
Nici o decizie nu este valabilã fãrã prezenþa a cel puþin
jumãtate din numãrul reprezentanþilor membrilor.
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Numãrul abþinerilor nu este luat în considerare. În caz
de egalitate a voturilor, propunerea se considerã respinsã.
Fiecare reprezentant al membrilor are dreptul la un
singur vot.
Fiecare reprezentant poate da o procurã scrisã unei alte
persoane de a vota în numele sãu.
ARTICOLUL X
Minutele

Minutele privind lucrãrile adunãrii generale sunt responsabilitatea secretarului general.
Acestea constituie subiect al adoptãrii de cãtre adunarea generalã ºi vor fi distribuite tuturor membrilor C.E.P.
Consiliul de conducere
ARTICOLUL XI
ªedinþele consiliului de conducere

Consiliul de conducere se întruneºte cel puþin o datã pe
an, într-un loc ce a fost deja stabilit.
ARTICOLUL XII
Componenþa consiliului de conducere

1. Consiliul de conducere este constituit din preºedinte, 2
vicepreºedinþi ºi din maximum alte 8 persoane. Toþi membrii
consiliului de conducere vor fi aleºi din rândul membrilor permanenþi ºi asociaþi ºi îºi vor exercita aceastã funcþie pe o
perioadã de maximum 3 ani. Membrii consiliului de conducere
pot fi realeºi o singurã datã. Cu toate acestea, în cazul realegerii în funcþia de preºedinte, un membru al consiliului de
conducere poate sã îºi exercite aceastã funcþie ºi pentru un al
treilea mandat, a cãrui duratã va fi egalã cu durata celui de-al
doilea.
Preºedintele, vicepreºedinþii ºi maximum ºase membri ai
consiliului de conducere sunt aleºi (ºi pot fi eliberaþi din
funcþie) de cãtre adunarea generalã.
2. Componenþa consiliului de conducere trebuie sã
reflecte componenþa membrilor C.E.P. Pe cale de consecinþã, regiunile europene, membrii guvernamentali ºi nonguvernamentali vor avea o reprezentare corespunzãtoare în
cadrul consiliului de conducere.
3. Membrii aleºi ai consiliului de conducere pot coopta
unul sau 2 membri în cadrul consiliului (în cadrul numãrului
specificat la paragraful 1), pentru a stabili reprezentarea
corespunzãtoare menþionatã la paragraful 2.
4. Consiliul de conducere poate solicita asistenþa din
partea unuia sau mai multor experþi ºi poate invita observatori la întrunirile sale.
5. În caz de demisie sau de încetare a activitãþii, din
diverse motive, a unuia dintre vicepreºedinþi, consiliul de
conducere va alege un nou vicepreºedinte dintre membrii
consiliului, pânã la urmãtoarea întrunire a adunãrii generale.
În caz de demisie sau de încetare a activitãþii din
diverse motive, a unui membru al consiliului de conducere,
altul decât vicepreºedinþii sau preºedintele, consiliul de
conducere va putea coopta o persoanã care sã ocupe
aceastã funcþie. Atribuþiile membrului cooptat sunt exercitate
pânã la urmãtoarea întrunire a adunãrii generale.
În caz de demisie sau de încetare a activitãþii, din
diverse motive, a mai mult de jumãtate din numãrul membrilor aleºi, preºedintele convoacã o adunare generalã
suplimentarã pentru ocuparea funcþiilor vacante.
ARTICOLUL XIII
Atribuþiile consiliului de conducere
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4. stabileºte ordinea de zi a urmãtoarei sesiuni a adunãrii generale, incluzând toate propunerile prezentate de
unul sau mai mulþi membri ai C.E.P. cu cel puþin 28 de
zile înainte de întrunirea adunãrii generale;
5. întocmeºte bugetul de venituri ºi cheltuieli în vederea
aprobãrii acestuia de cãtre adunarea generalã;
6. poate invita, ca observator, orice persoanã sau organizaþie care poate contribui la activitatea C.E.P.;
7. poate schimba ordinea de zi alcãtuitã de preºedinte,
conform art. XVII pct. 3;
8. decide admiterea provizorie a membrilor menþionaþi la
art. II; aceastã admitere rãmâne valabilã numai pânã la
urmãtoarea sesiune a adunãrii generale.
ARTICOLUL XIV
Procedura consiliului de conducere.
Ordinea de zi

Consiliul de conducere ia în considerare fiecare punct
de pe ordinea de zi alcãtuitã de preºedinte conform
art. XVII pct. 3.
La cererea unuia sau a mai multor membri, fiecare
punct aflat pentru prima datã pe ordinea de zi a întrunirii
consiliului de conducere va fi subiectul unei discuþii privind
oportunitatea continuãrii dezbaterii problemei în cauzã.
ARTICOLUL XV
Votarea

Deciziile consiliului de conducere sunt luate cu majoritate simplã.
În caz de egalitate votul preºedintelui este decisiv.
ARTICOLUL XVI
Minutele

Minutele întrunirilor consiliului de conducere constituie
subiect al adoptãrii de cãtre consiliu ºi trebuie distribuite
tuturor membrilor C.E.P.
Preºedintele
ARTICOLUL XVII
Atribuþiile

Preºedintele exercitã urmãtoarele atribuþii:
1. reprezintã C.E.P. în relaþiile cu terþii;
2. prezideazã adunarea generalã ºi consiliul de conducere;
3. redacteazã ordinea de zi a întrunirilor consiliului de
conducere, incluzând toate propunerile prezentate de unul
sau mai mulþi membri C.E.P. cu cel puþin 28 de zile
înainte de întrunire. Ordinea de zi va fi distribuitã tuturor
membrilor C.E.P.
ARTICOLUL XVIII
Demisia anticipatã

În caz de demisie sau de încetare a activitãþii, din
diverse motive, toate îndatoririle preºedintelui revin vicepreºedintelui indicat de consiliul de conducere pânã în
momentul în care adunarea generalã va alege un nou preºedinte.
Secretarul general
ARTICOLUL XIX
Alegerea ºi funcþiile

Consiliul de conducere exercitã urmãtoarele atribuþii:
1. Secretarul general este ales de adunarea generalã la
1. pregãteºte activitatea adunãrii generale ºi se îngripropunerea consiliului de conducere. El rãspunde în faþa
jeºte de aplicarea deciziilor acesteia;
2. ia toate deciziile pânã la urmãtoarea sesiune a adu- consiliului de conducere. Secretarul general îºi va exercita
atribuþiile funcþiei pânã la urmãtoarea întrunire a adunãrii
nãrii generale;
3. stabileºte data ºi locul urmãtoarei sesiuni a adunãrii generale. Consiliul de conducere poate sã îl suspende din
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2. Secretarul general exercitã urmãtoarele atribuþii:
1. asigurã îndeplinirea deciziilor luate de cãtre
C.E.P.;
2. îndeplineºte obligaþiile ce revin secretarului general conform capitolului referitor la finanþe;
3. convoacã adunarea generalã ºi consiliul de conducere la solicitarea preºedintelui;
4. stabileºte, împreunã cu preºedintele, contacte ºi
cooperãri cu alte instituþii internaþionale interesate.
3. Celelalte funcþii ale secretarului general sunt decise
de cãtre consiliul de conducere.
ARTICOLUL XX
Înlocuirea din funcþie

În ipoteza în care atribuþiile secretarului general nu pot
fi îndeplinite temporar, preºedintele poate numi un membru
al consiliului de conducere în funcþia de secretar general
adjunct.
În caz de demisie sau de încetare a activitãþii, din
diverse motive, consiliul de conducere trebuie sã numeascã
provizoriu un secretar general care sã îndeplineascã
aceastã funcþie pânã în momentul în care adunarea generalã va alege un nou secretar general.
CAPITOLUL III
Finanþele
ARTICOLUL XXI

În fiecare an, înainte de 1 martie, secretarul general al
C.E.P. va înainta membrilor consiliului de conducere propunerile sale privind bugetul pentru urmãtorii 2 ani.
Anul financiar începe la 1 ianuarie ºi se terminã la 31
decembrie.
ARTICOLUL XXII

Calculele estimative privind cheltuielile pentru 2 ani consecutivi vor fi fãcute pânã la data de 1 mai ºi vor fi prezentate
membrilor.
Bugetul pe urmãtorii 2 ani financiari este aprobat de
cãtre adunarea generalã a C.E.P. la propunerea consiliului
de conducere. Secretarul general va comunica membrilor,
cât mai curând posibil, informaþiile referitoare la buget.
ARTICOLUL XXIII

Activitãþile specifice ale C.E.P. trebuie sã aibã în vedere
ca sumele cheltuite sã reflecte costuri economice reale,
incluzând, pe cât posibil, cheltuielile de regie ale C.E.P.
Un fond pentru cheltuieli neprevãzute trebuie stabilit pe
baza subscripþiei anuale.

o perioadã de 2 ani, cu condiþia raportãrii la sumele fixate
pentru contribuþiile anuale, la o treime în primul an ºi la
douã treimi în cel de-al doilea an din contribuþia datoratã.
ARTICOLUL XXV

Contabilitatea intrã în atribuþiile secretarului general. În
cursul anului financiar acesta va întocmi balanþa de venituri ºi cheltuieli, în concordanþã cu bugetul stabilit de adunarea generalã, ºi va depune fondurile într-un cont deschis
pe numele C.E.P. într-o bancã care este recunoscutã ca
solvabilã.
ARTICOLUL XXVI

1. Înainte de 1 mai consiliul de conducere va prezenta
membrilor bilanþul contabil pe anul trecut pentru adoptarea
acestuia de cãtre adunarea generalã cu ocazia urmãtoarei
sale întruniri. În acelaºi timp consiliul de conducere va prezenta un raport de activitate al C.E.P. pe anul trecut, care
va fi supus dezbaterilor.
2. Adunarea generalã va numi o comisie de revizie
compusã din cel puþin 2 membri care nu sunt membri ai
consiliului de conducere, pentru a examina rapoartele contabile. Comisia de revizie va întocmi un raport în acest
sens adunãrii generale. Adunarea generalã îi va putea
înlocui pe membrii comisiei de revizie cu alþi membri.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL XXVII
Comitetele

Consiliul de conducere sau adunarea generalã poate sã
înfiinþeze comitete speciale. Comitetele speciale rãspund în
faþa organelor care le-au înfiinþat pentru îndeplinirea atribuþiilor ce le-au revenit.
ARTICOLUL XXVIII
Convocãrile

Comunicãrile privind întrunirile adunãrii generale ºi ale
consiliului de conducere vor fi trimise de cãtre secretarul
general cu 6 sãptãmâni înainte de data stabilitã a întrunirii.
Ordinea de zi ºi celelalte documente vor fi trimise cu
3 sãptãmâni înainte de data stabilitã a întrunirii.
ARTICOLUL XXIX
Limbile strãine utilizate

1. Cele trei limbi strãine folosite în activitatea C.E.P.
ARTICOLUL XXIV
Membrii cu drepturi depline trebuie sã suporte cheltuie- sunt engleza, franceza ºi germana.
2. Folosirea genului masculin în acest document pentru
lile de organizare în concordanþã cu termenii bugetului conpersoanele care ocupã o anumitã funcþie nu implicã acorstituit din contribuþiile financiare anuale ale membrilor.
Membrii asociaþi vor plãti o taxã anualã fixã, stabilitã de darea vreunei prioritãþi în ocuparea acelei funcþii de cãtre
un bãrbat sau de cãtre o femeie.
adunarea generalã pentru urmãtorii 3 ani.
Contribuþiile plãtite de membrii permanenþi ºi de membrii
ARTICOLUL XXX
asociaþi vor fi determinate în conformitate cu normele ce
Dizolvarea
urmeazã sã fie stabilite de cãtre adunarea generalã în concordanþã cu urmãtoarele criterii:
În caz de dizolvare a C.E.P., adunarea generalã va
Ñ pentru organizaþiile publice se va lua în considerare
hotãrî destinaþia creditelor rãmase neutilizate.
populaþia þãrii respective;
Ñ pentru organizaþiile private se vor lua în considerare
resursele financiare de care dispun acestea;
Dispoziþii finale
Ñ pentru persoane particulare, în acord cu consiliul de
a) Toate organizaþiile reprezentate ºi persoanele care au
conducere, care va aduce la cunoºtinþã adunãrii generale
fost prezente la Conferinþa de la Royaumont din noiembrie
propunerea sa.
Noii membri. La cererea unei organizaþii publice dintr-o 1981 pot fi membre ale C.E.P. fãrã obligativitatea respectãþarã în care venitul naþional pe cap de locuitor este mai rii cerinþei de admitere prevãzute de dispoziþiile art. IX.
b) Textul statutului iniþial în limbile englezã, francezã ºi
mic decât jumãtate din venitul pe cap de locuitor al þãrii care,
în anul 1992, era reprezentatã în C.E.P. printr-o organizaþie germanã ºi lista cuprinzând organizaþiile reprezentate ºi
publicã ºi avea cel mai mic venit pe cap de locuitor, consiliul persoanele prezente la Conferinþa de la Royaumont sunt
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea anexei A ”Descrierea tehnicãÒ la Acordul de împrumut dintre România
ºi Banca Europeanã de Investiþii, semnat la Luxemburg ºi la Bruxelles la 10 mai 1993
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. H pct. 14 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 1. Ñ Ca urmare a reevaluãrii proiectului de reabilitare a drumurilor, se aprobã modificarea costurilor
totale prevãzute la coloana 3 din anexa A la Acordul de
împrumut dintre România ºi Banca Europeanã de
Investiþii, semnat la Luxemburg ºi la Bruxelles la 10 mai
1993 ºi ratificat prin Legea nr. 46/1993, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din

14 iulie 1993, cu modificãrile ulterioare, de la 405.000
mii dolari S.U.A. la 489.196,48 mii dolari S.U.A. prin
majorarea contribuþiei Împrumutatului, potrivit anexei la
prezenta ordonanþã.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va comunica Bãncii costul majorat al proiectului prevãzut la art. 1, în condiþiile
art. 6.03 din acord.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 30 august 1999.
Nr. 87.

ANEXÃ
CONTRIBUÞIA

Împrumutatului la costul proiectului de reabilitare
Etapa I
Sectorul de drum

SebeºÑDeva
DevaÑLipova
LipovaÑNãdlac
AradÑTimiºoaraÑMoraviþa
Rezerve de preþ (4% pe an)
Supervizarea lucrãrilor (4%)
PiteºtiÑCãlimãneºti
CãlimãneºtiÑVeºtem
VeºtemÑSibiuÑCluj-Napoca
Cluj-NapocaÑBorº
Rezerve de preþ (4% pe an)
Supervizarea lucrãrilor (3%)

Contribuþia
Împrumutatului
(mii dolari S.U.A.)

Lungimea
realizatã
(km)

3.349,03
9.498,97
7.576,09
6.170,54

55,60
101,40
103,10
79,90

230,07
15.326,27
12.915,17
28.695,80
39.031,90

66,50
79,00
118,55
124,70

Sectorul de drum

BucureºtiÑUrziceni
UrziceniÑGiurgeni
ConstanþaÑEforieÑNegru Vodã
TimiºÑComarnic
ComarnicÑBraºov
DaiaÑGiurgiu
Patru posturi de trecere a frontierei
Rezerve de preþ (4%)
Supervizarea lucrãrilor (3%)
Alte componente neincluse în
descrierea tehnicã a proiectului
TOTAL:

463,17

Contribuþia
Împrumutatului
(mii dolari S.U.A.)

Lungimea
realizatã
(km)

9.060,59
4.985,84
4.057,80
3.619,41
7.336,41

64,45
113,40
60,00
9,90
44,00
10,50

461,48
19.771,60
172.550,14

1.031,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind participarea României la procedurile în faþa Curþii Europene a Drepturilor Omului
ºi a Comitetului Miniºtrilor ale Consiliului Europei ºi regresul statului în urma hotãrârilor
ºi convenþiilor de rezolvare pe cale amiabilã
În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 1. Ñ (1) Reprezentarea intereselor statului român pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundala Consiliul Europei în procedurile jurisdicþionale, în proce- mentale ºi protocoalelor adiþionale la aceasta.
durile de rezolvare pe cale amiabilã, în procedurile de aviz
(2) Prerogativele de agent guvernamental în procedurile
consultativ ºi în celelalte proceduri în faþa Curþii Europene în faþa Curþii Europene a Drepturilor Omului ºi a
a Drepturilor Omului, precum ºi în procedurile execuþionale Comitetului Miniºtrilor ale Consiliului Europei se exercitã, în
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(3) În cadrul Ministerului Justiþiei funcþioneazã Agentul
(3) Încheierea prevãzutã la alin. (2) poate fi atacatã cu
guvernamental pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului. recurs în termen de 24 de ore de la pronunþare. Cererea
de recurs se depune la curtea de apel competentã ºi se
Art. 2. Ñ În cuprinsul prezentei ordonanþe:
a) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeanã a soluþioneazã prin decizie, în ºedinþã publicã, cu citarea pãrþilor, în termen de 3 zile libere de la primirea cererii de
Drepturilor Omului va fi denumit Agentul guvernamental;
b) Curtea Europeanã a Drepturilor Omului din cadrul recurs.
(4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental
Consiliului Europei va fi denumitã Curtea;
c) Comitetul Miniºtrilor al Consiliului Europei va fi denu- se suportã din bugetul Ministerului Justiþiei, pe baza dispoziþiei Agentului guvernamental. Ministerul Finanþelor va
mit Comitetul Miniºtrilor;
d) Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a înscrie în proiectul legii bugetului de stat fondurile necesare
libertãþilor fundamentale ºi protocoalele adiþionale la în acest scop.
(5) Prezentul articol se completeazã cu dispoziþiile
aceasta, ratificate de România prin Legea nr. 30/1994 ºi
Codului de procedurã civilã ºi ale celorlalte acte normative
prin Legea nr. 79/1995, vor fi denumite convenþia.
Art. 3. Ñ Întocmirea actelor ºi apãrãrilor necesare, înfãp- în vigoare.
Art. 8. Ñ (1) Rezolvarea pe cale amiabilã a unei cauze
tuirea oricãror alte acte procesuale, luarea mãsurilor necesare
pe plan intern ºi orice alte acte sau activitãþi legate de întemeiate pe o cerere individualã împotriva statului român
reprezentarea intereselor statului român la Curte ºi la se face prin convenþia de rezolvare pe cale amiabilã a
Comitetul Miniºtrilor sunt de competenþa Agentului guverna- cauzei.
(2) Convenþia se încheie între Guvernul României, repremental, cu excepþiile prevãzute în prezenta ordonanþã.
Art. 4. Ñ (1) Sesizarea Curþii de cãtre România cu o zentat de Agentul guvernamental, ºi reclamant sau reprecauzã interstatalã se face de cãtre Agentul guvernamental, zentantul acestuia.
(3) Convenþia se încheie în formã scrisã, întocmindu-se
pe baza deciziei luate în acest sens de Guvern.
(2) Intervenþia voluntarã într-o cauzã aflatã pe rolul un exemplar pentru Agentul guvernamental, câte un exemCurþii, în care reclamantul este un cetãþean român, iar plar pentru fiecare reclamant parte la convenþie, plus un
pârâtul un alt stat decât România, parte la Convenþie, se exemplar pentru Curte.
(4) Semnarea convenþiei de rezolvare pe cale amiabilã a
face de cãtre Agentul guvernamental, cu aprobarea miniscauzei
nu poate avea loc decât dupã ce Curtea declarã o
trului justiþiei.
Art. 5. Ñ (1) Desemnarea candidaþilor în numele cerere admisibilã. Negocieri prealabile cu reclamantul pot
României pentru funcþia de judecãtor al Curþii se face de avea loc ºi înainte de declararea cererii ca fiind admisibilã.
(5) Pentru rezolvarea pe cale amiabilã a unei cauze, prin
cãtre Guvern, la propunerea ministrului justiþiei, cu avizul
convenþia
prevãzutã la alin. (1), Agentul guvernamental soliconsultativ al Comisiei juridice, de disciplinã ºi imunitãþi a
Camerei Deputaþilor ºi al Comisiei juridice, de numiri, disci- citã avizul ministrului finanþelor, precum ºi al conducãtorilor
autoritãþilor sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa
plinã, imunitãþi ºi validãri a Senatului.
(2) Desemnarea judecãtorului ad-hoc, în cazurile prevã- încãlcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter conzute de Convenþie, se face de cãtre ministrul justiþiei, la sultativ ºi trebuie comunicate Agentului guvernamental în termen de 5 zile libere de la solicitare. Împlinirea termenului
propunerea Agentului guvernamental.
fãrã primirea avizului semnificã aviz favorabil.
Art. 6. Ñ (1) Autoritãþile publice, instituþiile publice, regi(6) Semnarea convenþiei de rezolvare pe cale amiabilã
ile autonome, societãþile comerciale cu capital majoritar a cauzei de cãtre Agentul guvernamental se face cu apropublic, precum ºi persoanele ºi structurile învestite cu o barea ministrului justiþiei.
misiune de serviciu public sunt obligate sã trimitã Agentului
Art. 9. Ñ Exercitarea cãilor de atac împotriva hotãrârilor
guvernamental, la cererea ºi în termenul stabilit de acesta, Curþii se face de cãtre Agentul guvernamental, cu aprobatoate actele, datele ºi informaþiile necesare reprezentãrii rea ministrului justiþiei.
intereselor statului român la Curte ºi la Comitetul Miniºtrilor.
Art. 10. Ñ (1) Sumele necesare plãþii reparaþiei echita(2) Instanþele judecãtoreºti, Curtea Constituþionalã, bile ºi celorlalte cheltuieli stabilite prin hotãrâre a Curþii,
Curtea de Conturi, celelalte jurisdicþii, Ministerul Public, precum ºi sumele necesare plãþii stabilite prin convenþia de
organele de cercetare penalã, notarii publici, executorii rezolvare pe cale amiabilã se stabilesc prin legea bugetului
judecãtoreºti ºi celelalte persoane sau structuri cu misiune de stat ºi se înscriu în bugetul Ministerului Finanþelor.
de serviciu public, legate de înfãptuirea sau administrarea
(2) Hotãrârea Curþii, sub aspectul sumei constituind
justiþiei ori a celorlalte activitãþi jurisdicþionale sau de exe- reparaþia echitabilã ºi al celorlalte cheltuieli, precum ºi concutarea hotãrârilor judecãtoreºti ori a celorlalte acte jurisdic- venþia de rezolvare pe cale amiabilã a cauzei, semnatã de
þionale, au obligaþia sã trimitã Agentului guvernamental, la pãrþi, constituie titlu executoriu.
cererea ºi în termenul stabilit de acesta, pe lângã actele,
(3) Plata se efectueazã în urma hotãrârii Curþii sau a
datele ºi informaþiile prevãzute la alin. (1), ºi actele privind convenþiei de rezolvare pe cale amiabilã, pe baza dispoziprocedurile aflate în curs de desfãºurare în faþa acestora, þiei scrise a ministrului justiþiei.
indiferent de stadiul în care se aflã, cu respectarea celeri(4) Plata se efectueazã în termenul prevãzut de hotãrâtãþii procedurilor interne în curs.
rea Curþii sau de convenþia de rezolvare pe cale amiabilã,
(3) Agentul guvernamental este obligat sã respecte iar, în lipsã, în termen de 3 luni de la data comunicãrii
caracterul secret al actelor, datelor ºi informaþiilor care au hotãrârii Curþii, respectiv de la data semnãrii convenþiei de
aceastã naturã, potrivit legii.
rezolvare pe cale amiabilã.
(4) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte,
(5) Modalitãþile de efectuare a plãþii sunt cele prevãzute
date sau informaþii care sunt protejate de dreptul la res- de legislaþia în vigoare.
pectarea vieþii private.
Art. 11. Ñ Deciziile ºi hotãrârile Curþii, pronunþate în
(5) Agentul guvernamental nu are dreptul sã intervinã în cauzele în care statul român are calitatea de pârât, se
înfãptuirea sau în administrarea justiþiei.
publicã gratuit în Monitorul Oficial al României, Partea I, în
(6) Încãlcarea obligaþiilor prevãzute la alin. (1)Ñ(5) termen de 3 luni de la data soluþionãrii definitive a cauzei.
atrage rãspunderea persoanelor vinovate, în condiþiile legii.
Art. 12. Ñ (1) Statul are drept de regres împotriva perArt. 7. Ñ (1) Agentul guvernamental sau reclamantul soanelor care, prin activitatea lor, cu vinovãþie, au determipoate solicita tribunalului competent teritorial, în cazul în care nat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotãrâre a
considerã necesar, efectuarea unei expertize judiciare, care Curþii sau prin convenþie de rezolvare pe cale amiabilã.
sã constituie mijloc de probã în cauza aflatã pe rolul Curþii.
(2) Rãspunderea civilã a funcþionarilor publici se stabi(2) Expertiza se dispune de tribunal, prin încheiere, în leºte în condiþiile de drept comun care vor fi reglementate
ºedinþã publicã, cu citarea pãrþilor, în termen de 3 zile prin legea privind statutul funcþionarilor publici, prin decizie
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cauzã poate ataca decizia de imputare în condiþiile Legii
contenciosului administrativ.
(3) Rãspunderea civilã a magistraþilor se stabileºte în
condiþiile care vor fi reglementate prin Legea pentru organizarea judecãtoreascã.
(4) Rãspunderea civilã a membrilor Guvernului se stabileºte în condiþiile Legii privind responsabilitatea ministerialã.
(5) Pentru celelalte persoane, rãspunderea civilã se stabileºte în condiþiile dreptului comun în materie.
(6) Nu rãspund, în condiþiile prezentei ordonanþe,
Preºedintele României, deputaþii ºi senatorii ºi judecãtorii
Curþii Constituþionale.
(7) În toate procedurile judiciare derulate potrivit dispoziþiilor prezentului articol, Guvernul, reprezentat de Agentul
guvernamental, are drept de intervenþie, în condiþiile
Codului de procedurã civilã.
Art. 13. Ñ (1) În cauzele în care pârât este statul
român, iar reclamant un particular având cetãþenia, respectiv naþionalitatea unui alt stat parte la Convenþie, Agentul
guvernamental înºtiinþeazã despre existenþa cauzei statul a

7

cãrui cetãþenie, respectiv naþionalitate, o are reclamantul,
pentru ca acesta sã poatã exercita dreptul de intervenþie.
(2) Înºtiinþarea se face prin intermediul misiunii diplomatice în România a acelui stat, iar, în lipsã, prin intermediul
misiunii diplomatice a acelui stat pe lângã Consiliul Europei.
Art. 14. Ñ Agentul guvernamental informeazã ministrul
justiþiei cu privire la modificãrile legislative care se impun
în urma evoluþiei jurisprudenþei Curþii.
Art. 15. Ñ Organizarea ºi funcþionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului în
cadrul Ministerului Justiþiei se reglementeazã prin hotãrâre
a Guvernului.
Art. 16. Ñ Denumirea Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, utilizatã în Hotãrârea Guvernului
nr. 65/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Justiþiei, cu modificãrile ulterioare, ºi în Hotãrârea
Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, se înlocuieºte cu denumirea Agentul
guvernamental pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului.
Art. 17. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe se abrogã toate dispoziþiile contrare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 30 august 1999.
Nr. 94.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru ratificarea Contractului de finanþare dintre România, Banca Europeanã de Investiþii
ºi Regia Autonomã de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane euro,
destinat finanþãrii Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca,
semnat la Bucureºti la 20 august 1999 ºi la Luxemburg la 18 august 1999
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi al art. 1 lit. C pct. 30 din
Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
(4) Echivalentul în valuta împrumutului al pãrþii în lei,
Art. 1. Ñ Se ratificã Contractul de finanþare dintre
România, Banca Europeanã de Investiþii (BEI) ºi Regia reprezentând contribuþia pãrþii române la finanþarea proiecAutonomã de Termoficare (RAT) Cluj-Napoca pentru tului, este cel valabil la data încheierii contractului de finanfinanþarea Proiectului de reabilitare a sistemului de termofi- þare ºi poate fi modificat, pe parcursul executãrii lucrãrilor,
cu diferenþele rezultate din actualizarea valorii totale a procare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane euro.
Art. 2. Ñ (1) Finanþarea proiectului de investiþii se va iectului în funcþie de evoluþia indicelui preþurilor de consum
asigura, pe întreaga perioadã de execuþie a acestuia, din total, comunicat de Comisia Naþionalã pentru Statisticã.
împrumutul BEI, din fonduri de la bugetul de stat, din alo- Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizãrii,
caþii de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca ºi din precum ºi eventualele depãºiri provenite din modificarea
surse proprii ale RAT Cluj-Napoca, conform planului de unor reglementãri legale în domeniul impozitelor ºi taxelor
finanþare anexat la acordul subsidiar de împrumut care va aferente realizãrii proiectului, pe parcursul derulãrii acestuia,
fi încheiat între Ministerul Finanþelor, RAT ºi Consiliul Local se finanþeazã din surse proprii ale beneficiarului final al
al Municipiului Cluj-Napoca, din împrumutul BEI (3,5 împrumutului extern.
Art. 3. Ñ Plata serviciului datoriei externe, aferent
milioane euro), din alocaþii de la bugetul local (1,6 milioane euro),
din surse proprii ale RAT Cluj-Napoca (1,8 milioane euro), împrumutului BEI (rambursãri de rate de capital, dobânzi,
din transferuri de la bugetul de stat (0,4 milioane euro). comisioane ºi orice alte costuri determinate de derularea
(2) Sumele de la bugetul de stat cu aceastã destinaþie împrumutului), se va asigura de cãtre RAT Cluj-Napoca din
vor fi prevãzute anual, prin legea bugetului de stat, ca surse proprii.
Art. 4. Ñ Pentru scopurile proiectului se aprobã, dacã
poziþie distinctã ºi globalã, pe seama transferurilor de la
bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiþii finan- este cazul, ca, din sumele ºi în limita împrumutului BEI, RAT
þate parþial din împrumuturi externe.
Cluj-Napoca sã efectueze operaþiuni valutare în cazul con(3) Finanþarea localã se va majora în mod corespunzã- tractelor adjudecate de persoane fizice ºi juridice rezidente.
Art. 5. Ñ (1) RAT Cluj-Napoca, beneficiarã a împrumutor cu valoarea impozitelor ºi a taxelor aferente realizãrii
Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj- tului acordat de BEI, va deschide ºi va alimenta anual,
Napoca ºi se va asigura de cãtre RAT Cluj-Napoca din pânã la rambursarea integralã a împrumutului extern ºi a
surse proprii.
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rezervã care va fi utilizat, în ordinea prioritãþii, pentru:
a) acoperirea serviciului datoriei externe; ºi b) înlocuirea ºi
dezvoltarea activelor sectorului de alimentare cu energie
termicã.
(2) Contul de rezervã va fi alimentat de cãtre RAT
Cluj-Napoca ºi de Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca pentru fiecare an fiscal, începând cu anul fiscal
urmãtor anului semnãrii acordului de împrumut, cu sume
cel puþin egale cu cele aferente activitãþii de alimentare cu
energie termicã, provenind din amortizare, din vânzarea mijloacelor fixe ºi din jumãtate din partea din profitul net
repartizat, care rãmâne la dispoziþia RAT Cluj-Napoca.
(3) Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca va alimenta contul de rezervã cu sume prevãzute ca alocaþii la
bugetul local, de valoare cel puþin egalã cu vãrsãmintele
din profitul net efectuate ºi cu impozitul pe profit plãtit de
RAT Cluj-Napoca cãtre bugetul local, precum ºi cu eventuale redevenþe plãtite de regie pentru patrimoniul public concesionat acesteia de cãtre Consiliul Local al Municipiului
Cluj-Napoca.
(4) Virarea sumelor respective în contul de rezervã se
va face: (i) de cãtre autoritatea localã, în termen de 5 zile
lucrãtoare de la data încasãrii de la RAT Cluj-Napoca a
sumelor reprezentând impozitul pe profit ºi pe profitul net,
cuvenite autoritãþii locale; ºi (ii) de cãtre RAT Cluj-Napoca
în termen de 5 zile lucrãtoare de la termenele prevãzute
prin lege pentru stabilirea rezultatelor economico-financiare
pentru sursele prevãzute a alimenta contul de rezervã. În
cazul amortizãrii vãrsãmintele se vor efectua lunar, în cazul
impozitului pe profit vãrsãmintele se vor efectua trimestrial,
iar pentru veniturile realizate din vânzarea mijloacelor fixe
vãrsãmintele se vor efectua pe mãsura realizãrii acestora.
(5) La sfârºitul fiecãrui exerciþiu financiar se vor efectua
regularizãrile corespunzãtoare, în baza contului de profit ºi
pierderi al RAT Cluj-Napoca, cu bugetul local, respectiv în
termen de douã luni dupã ce conturile aferente activitãþii de
alimentare cu energie termicã au fost auditate, dar, în orice
caz, nu mai târziu de 30 iunie a fiecãrui an. Suma primei
plãþi va fi calculatã pe baza pro-rata, luându-se în considerare numãrul lunilor rãmase dupã semnarea acordului de
împrumut subsidiar în anul fiscal în care este semnat acordul subsidiar.
(6) În situaþia în care sumele estimate, virate la bugetul
propriu local în cursul anului financiar, sunt mai mari sau
mai mici faþã de cele cuvenite în funcþie de profitul efectiv
realizat de RAT Cluj-Napoca la finele exerciþiului financiar,
diferenþa în plus sau în minus, dupã caz, se va regulariza în
anul urmãtor prin afectarea corespunzãtoare a veniturilor ºi a
cheltuielilor bugetului local, respectiv a impozitului pe profit, a
vãrsãmintelor din profitul net ºi a cheltuielilor aferente constituirii contului de rezervã pe seama acestor venituri.
(7) Dobânda bonificatã la sumele depozitate în contul
de rezervã se va capitaliza lunar, iar câºtigurile rezultate
din dobânda astfel capitalizatã se vor utiliza pentru scopurile iniþiale ale contului de rezervã.

Art. 6. Ñ Pentru nevãrsarea la termenele prevãzute a
sumelor în contul de rezervã, Ministerul Finanþelor, prin
direcþiile de specialitate, va calcula ºi va percepe penalitãþi
pentru fiecare zi de întârziere, egale cu cele prevãzute
pentru neplata obligaþiilor cãtre bugetul de stat, conform
legislaþiei în vigoare, aplicate asupra valorii obligaþiilor de
platã neachitate în termen.
Art. 7. Ñ (1) Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
va garanta împrumutul subsidiar acordat RAT Cluj-Napoca
de cãtre Ministerul Finanþelor, având obligaþia ca, anual, de
la data efectuãrii primei trageri din împrumutul extern ºi
pânã la data rambursãrii integrale a acestuia, sã prevadã
în bugetul propriu, la capitolul ”CheltuieliÒ, ca poziþie distinctã, Fondul privind garantarea rambursãrii ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum ºi a plãþii dobânzilor
ºi comisioanelor aferente acestuia, într-un cuantum de 10%
din echivalentul în lei al obligaþiilor la scadenþã ale RAT
Cluj-Napoca faþã de Ministerul Finanþelor, asumate prin
acordul de împrumut subsidiar.
(2) Vãrsãmintele în Fondul privind garantarea rambursãrii ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum ºi a
plãþii dobânzilor ºi comisioanelor acestuia se vor efectua
semestrial, cu 10 zile calendaristice înaintea fiecãrei scadenþe a Ministerului Finanþelor faþã de BEI, într-un cont
purtãtor de dobândã, în condiþiile legii, deschis la
Trezoreria statului.
(3) Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului,
se reporteazã, cu aceeaºi destinaþie, în anul urmãtor. Dupã
rambursarea integralã a împrumutului subsidiar ºi dupã
plata comisioanelor ºi a dobânzilor aferente, acest sold se
preia ca venit în anul urmãtor la bugetul local din care s-a
constituit.
Art. 8. Ñ Împrumutatul va aproba anual, prin organele
sale de specialitate, la propunerea RAT Cluj-Napoca, pe
lângã ajustarea în condiþiile legale în vigoare, o creºtere
realã a tarifelor pentru energie termicã, pe perioada realizãrii proiectului ºi a rambursãrii împrumutului, în cuantumul
necesar realizãrii resurselor ºi în condiþiile prevãzute la
art. 5 din prezenta ordonanþã.
Art. 9. Ñ Se autorizeazã Guvernul României, prin
Ministerul Finanþelor, ca, de comun acord cu BEI ºi cu
RAT Cluj-Napoca, sã introducã, pe parcusul utilizãrii împrumutului, în raport cu condiþiile concrete de derulare a contractului de finanþare menþionat la art. 1, amendamente la
conþinutul acestuia, care privesc realocãri de fonduri, modificãri pe componente în structura împrumutului, modificãri
de termene, modificãri ºi adaptãri în constituirea contului de
rezervã, precum ºi orice alte modificãri care nu sunt de
naturã sã sporeascã obligaþiile financiare ale României faþã
de BEI sau sã determine noi condiþionalitãþi economice faþã
de cele convenite iniþial între pãrþi.
Guvernul va raporta periodic Parlamentului despre
amendamentele introduse, în cadrul Raportului privind datoria publicã externã a României.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 30 august 1999.
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ROMÂNIA Ñ PROIECTUL DE REABILITARE A SISTEMULUI DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA
CONTRACT DE FINANÞARE

între România, Banca Europeanã de Investiþii ºi Regia Autonomã de Termoficare
(RAT) Cluj-Napoca*)
Prezentul contract este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureºti, România,
reprezentat prin doamna Rodica Gabriela Lupºa, însãrcinatul cu afaceri ad-interim al României la Luxemburg, denumitã în
continuare Împrumutatul, ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiþii, având sediul central în bd Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg,
Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentatã prin domnul Alessandro Morbilli, consilier general, ºi domnul Manfred
Knetsch, director, denumitã în continuare Banca, ca a doua parte, ºi
Regia Autonomã de Termoficare Cluj-Napoca, cu sediul în bd 21 Decembrie nr. 79, Cluj-Napoca, România, reprezentatã prin domnul Miron Emil, director general, denumitã în continuare RAT, ca a treia parte,
având în vedere cã:
1. la data de 1 februarie 1993 Comunitatea Europeanã ºi Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere
între Comunitatea Europeanã ºi statele membre ale acesteia, pe de o parte, ºi România, pe de altã parte (denumit în
continuare acord european);
2. în cadrul acordului european ºi în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 97/256/CE din 14 aprilie 1997,
Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat, la data de 9 iunie 1997, acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiþii în România;
3. la data de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru), referitor la cooperarea financiarã, a fost semnat de cãtre Împrumutat ºi de Bancã ºi este aplicabil acestui contract;
4. Împrumutatul propune iniþierea unui proiect (denumit în continuare Proiectul) care urmeazã a fi realizat de RAT
ºi care constã în furnizarea apei calde pentru încãlzire ºi în scopuri casnice pentru 80.000 de apartamente, precum ºi
pentru câteva sedii comerciale în municipiul Cluj-Napoca, dupã cum se specificã mai detaliat în descrierea tehnicã prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumitã în continuare Descrierea tehnicã);
5. costul total al Proiectului, aºa cum a fost estimat de cãtre Bancã, este de 7.300.000 euro (ºapte milioane trei
sute de mii euro), inclusiv cheltuieli neprevãzute, dar excluzând impozitele ºi taxele;
6. costul Proiectului urmeazã sã fie finanþat astfel:
Fonduri proprii ale RAT, alocaþii de la bugetul local municipal, ºi alte
surse de finanþare internã
euro
3.800.000
Împrumutul Bãncii
euro
3.500.000
TOTAL:
euro
7.300.000
7. în consecinþã, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în sumã echivalentã cu 3.500.000 euro (trei milioane
cinci sute de mii euro);
8. în baza art. 3 al acordului-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobânda ºi toate celelalte plãþi datorate
Bãncii ºi care apar ca urmare a activitãþilor avute în vedere prin acordul-cadru, precum ºi activele ºi veniturile Bãncii
legate de astfel de activitãþi sã fie scutite de impozite;
9. prin art. 4 al acordului-cadru Împrumutatul a fost de acord cã pe întreaga perioadã a oricãrei operaþiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru, Împrumutatul:
a) va asigura:
i(i) ca beneficiarii sã poatã schimba în orice valutã convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele
în moneda naþionalã a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în
legãturã cu împrumuturile ºi cu garanþiile referitoare la orice proiect;
(ii) ca aceste sume sã fie transferabile liber, imediat ºi efectiv; ºi
b) va asigura:
i(i) ca Banca sã poatã schimba în orice valutã liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele
în moneda naþionalã a Împrumutatului primite de Bancã cu titlu de plãþi aferente unor împrumuturi ºi garanþii sau oricãrei alte activitãþi ºi ca Banca sã poatã transfera liber, imediat ºi efectiv sumele astfel schimbate
sau, dacã Banca va opta astfel,
(ii) ca aceasta sã poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului;
10. convinsã cã prezenta operaþiune corespunde scopului funcþiunilor sale ºi este conformã cu scopurile acordului-cadru ºi, þinând seama de aspectele menþionate anterior, Banca a decis sã dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i un credit în sumã echivalentã cu 3.500.000 euro (trei milioane cinci sute de mii euro);
11. doamna Rodica Gabriela Lupºa este pe deplin autorizatã, potrivit condiþiilor stabilite în anexa nr. I, sã semneze acest contract în numele Împrumutatului ºi domnul Emil Miron este deplin autorizat, potrivit condiþiilor stabilite în
anexa nr. II, sã semneze acest contract în numele RAT;
12. euro este moneda comunã a statelor membre ale Uniunii Europene care participã la a treia etapã a Uniunii
economice ºi monetare europene (UEM);
13. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1103/97 din 17 iunie 1997 ºi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din
3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro;
14. referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate ºi anexe reprezintã
referiri fãcute respectiv la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate ºi anexe ale prezentului contract,
drept care, s-a convenit prin prezentul contract, dupã cum urmeazã:
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ARTICOLUL 1
Trageri

1.01. Ñ Suma creditului

Prin prezentul contract Banca acordã Împrumutatului, iar
Împrumutatul acceptã un credit (denumit în continuare credit) în sumã echivalentã cu 3.500.000 euro (trei milioane
cinci sute de mii euro), care urmeazã sã fie utilizat exclusiv
pentru finanþarea parþialã a costurilor Proiectului.

din Frankfurt sau, în lipsa acestuia, cursul de schimb care
prevaleazã pe oricare altã piaþã financiarã aleasã de Bancã
la o datã cuprinsã în perioada de 15 zile înainte de data
tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Ñ Condiþii de tragere

A. Tragerea primei tranºe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiþionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Bancã a urmãtoarelor condiþii, ºi anume cã,
înainte de data primei cereri:
a) un consilier juridic al Împrumutatului sã fi emis un
1.02. Ñ Proceduri de tragere
aviz
juridic privind semnarea corespunzãtoare a acestui
A. Creditul va fi pus la dispoziþie RAT, în numele
Împrumutatului, pentru tragere în limita a 4 tranºe (denu- contract de cãtre Împrumutat ºi privind documentele relemite în continuare tranºe sau fiecare ca o tranºã). Fiecare vante, într-o formã ºi un conþinut acceptabile Bãncii;
b) un consilier juridic al RAT sã fi emis un aviz juridic
tranºã va avea o valoare echivalentã cu cel puþin un milion
privind
semnarea corespunzãtoare a acestui contract de
euro (mai puþin ultima tranºã) ºi nu mai mult decât echivacãtre
RAT
ºi privind documentele relevante, într-o formã ºi
lentul a trei milioane cinci sute de mii euro.
B. Tragerea fiecãrei tranºe se va efectua în baza unei un conþinut acceptabile Bãncii;
c) toate acordurile necesare privind controlul schimbului
cereri scrise (denumitã în continuare cerere) din partea
RAT, în numele Împrumutatului, potrivit condiþiilor menþio- valutar (dacã existã) vor fi fost obþinute pentru a permite
RAT sã primeascã dupã aceea trageri în condiþiile prezennate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul tului contract, sã permitã Împrumutatului sã ramburseze
împrumutul (aºa cum este descris în paragraful 2.01) ºi sã
tranºei;
b) va specifica valuta în care RAT, în numele plãteascã dobânda ºi toate celelalte sume datorate conform
Împrumutatului, solicitã a fi trasã tranºa, ca fiind o valutã la prezentului contract; aceste acorduri trebuie sã se extindã
ºi asupra deschiderii ºi menþinerii conturilor în care RAT,
care se face referire în paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabile, dacã este cazul, în numele Împrumutatului, solicitã Bãncii sã disponibilizeze
indicatã anterior RAT, în numele Împrumutatului, de cãtre creditul;
d) Banca sã fi primit documente justificative, în limba
Bancã, fãrã comision;
d) va specifica data la care se preferã sã se facã trage- englezã, care sã ateste cã Împrumutatul a autorizat ºi a
rea, înþelegându-se cã Banca poate elibera tranºa în ter- împuternicit în mod legal RAT pentru a solicita ºi a primi
men de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii; ºi trageri în conformitate cu prezentul contract, în numele ºi
e) va fi însoþitã de documentaþia relevantã, solicitatã din partea Împrumutatului;
e) Banca sã fi primit documente referitoare la persoana
conform subparagrafului 1.04 C.
Nici o cerere nu va putea fi efectuatã mai târziu de sau la persoanele autorizate sã semneze cererile ºi speci15 iunie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului menul de semnãturã autentificat al unei astfel de persoanã
sau persoane;
1.02 D fiecare cerere este irevocabilã.
f) un consultant acceptabil Bãncii sã fi fost angajat, conC. Cu 10Ð15 zile înainte de data tragerii tranºei Banca
form
termenilor de referinþã ºi procedurilor de selecþie satisva remite Împrumutatului ºi RAT, dacã cererea este conformã subparagrafului 1.02 B ºi în mãsura în care justifica- fãcãtoare Bãncii, care sã asigure asistenþa pentru
rea pusã la dispoziþie în conformitate cu prevederile proiectarea ºi specificaþia tehnicã a Proiectului ºi organizasubparagrafului 1.02 B alin. e) este acceptabilã pentru rea licitaþiilor pentru lucrãri ºi servicii cu privire la acesta.
Dacã o cerere pentru tragerea primei tranºe este efecBancã, o notificare (denumitã în continuare aviz de tragere)
tuatã
înainte de primirea de cãtre Bancã a unor dovezi
care:
satisfãcãtoare
pentru ea, demonstrând cã aceste condiþii au
a) va confirma valoarea ºi valuta tranºei specificate în
fost
îndeplinite,
o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind
cerere;
primitã de Bancã la acea datã la care condiþiile vor fi fost
b) va specifica rata dobânzii aplicabilã tranºei, potrivit
îndeplinite.
paragrafului 3.01; ºi
B. Tragerea fiecãrei tranºe ulterioarã primei va fi condic) va specifica data tragerii tranºei.
þionatã, în continuare, de primirea de cãtre Bancã, înainte
În cazul în care unul sau mai multe elemente specifisau chiar la data cererii respective, a unor evidenþe la care
cate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul
se face referire în subparagraful 1.04 C de mai jos.
corespunzãtor din cerere, RAT, în numele Împrumutatului,
În plus, fiecare tragere se va face cu condiþia ca Banca
într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg, ulterior
sã fie satisfãcutã permanent cã suficiente fonduri continuã
primirii avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o
sã fie asigurate în concordanþã cu paragraful 6.07, astfel
notificare cãtre Bancã ºi, ca urmare, cererii ºi avizului de încât sã se asigure realizarea ºi terminarea la timp a
tragere nu li se va da curs.
Proiectului.
D. Tragerea va fi efectuatã în acel cont, în numele ºi
C. În decurs de 90 de zile de la tragerea oricãrei
pentru contul Împrumutatului sau RAT, dupã cum RAT, în tranºe RAT va remite Bãncii documente satisfãcãtoare pennumele Împrumutatului, va înºtiinþa Banca cu nu mai puþin tru ea, demonstrând cã RAT a efectuat cheltuieli (exclude 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii.
zând impozite ºi taxe vamale plãtibile în România) pentru
1.03. Ñ Valuta tragerii
articolele finanþate de cãtre Bancã, în conformitate cu
Sub rezerva existenþei disponibilitãþilor, Banca va dispo- Descrierea tehnicã, pentru o sumã globalã egalã cu toate
nibiliza fiecare tranºã în valuta pentru care RAT, în numele tranºele trase anterior, mai puþin ultima tragere, o sumã de
Împrumutatului, ºi-a exprimat o preferinþã. Fiecare valutã de 500.000 euro.
tragere va fi euro, o valutã a unuia dintre statele membre
Dacã vreo parte a evidenþelor nu este satisfãcãtoare
ale Bãncii care nu participã la etapa a treia a UEM, sau pentru Bancã, Banca poate elibera proporþional mai puþin
orice altã valutã tranzacþionatã pe scarã largã pe principa- decât suma solicitatã, fãrã a prejudicia astfel termenii sublele pieþe valutare.
paragrafului 1.02 A.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã a fi trase într-o altã
D. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor
valutã decât euro Banca va aplica cursul de schimb de cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare în a
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E. Dacã vreo parte a evidenþelor furnizate de RAT nu
este satisfãcãtoare pentru Bancã, Banca poate acþiona fie
în concordanþã cu prevederile ultimului paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie poate elibera proporþional mai puþin
decât suma solicitatã.
1.05. Ñ Anularea creditului

În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât
cifra estimatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare
adresatã Împrumutatului ºi RAT, sã anuleze creditul proporþional cu suma redusã.
Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresatã
Bãncii, sã anuleze integral sau parþial orice sumã netrasã
din credit, cu condiþia cã, dacã Împrumutatul anuleazã orice
tranºã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere ºi care nu
a fost revocatã în conformitate cu subparagraful 1.02 C, va
plãti un comision calculat asupra sumei anulate, la o ratã
uniformã egalã cu jumãtate din rata dobânzii aplicabile unei
astfel de tranºe.
Banca poate oricând, dupã data de 15 octombrie 2004,
printr-o notificare adresatã Împrumutatului ºi RAT, sã anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o
tragere.
1.06. Ñ Anularea ºi suspendarea creditului

Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului
ºi RAT, sã anuleze integral sau parþial, în orice moment ºi
cu efect imediat, partea netrasã din credit:
a) ca urmare a apariþiei oricãrui eveniment menþionat la
subparagraful 10.01 A sau B; ori
b) dacã vor surveni situaþii excepþionale care vor afecta
negativ accesul Bãncii pe pieþele de capital naþionale sau
internaþionale relevante.
Alternativ, dacã a survenit o situaþie dintre cele descrise
la alin. a) sau b) de mai sus ºi, în opinia Bãncii, aceasta
are un caracter temporar, Banca poate suspenda, integral
sau parþial, printr-o notificare adresatã Împrumutatului ºi
RAT, partea netrasã din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua pânã când Banca îi înºtiinþeazã pe
Împrumutat ºi pe RAT cã ea este din nou în mãsurã sã
emitã un aviz de tragere pentru acea parte din credit.
Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare, prevãzutã la paragraful 1.05.
Totuºi Banca nu va fi îndreptãþitã sã anuleze sau sã
suspende, în temeiul motivelor arãtate la alin. b) din acest
paragraf, orice tranºã care a fãcut obiectul unui aviz de
tragere.
Partea netrasã din credit va fi consideratã ca anulatã
dacã Banca solicitã rambursarea în baza art. 10.
În cazul în care creditul este anulat în temeiul motivelor
arãtate la alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plãti un
comision pentru suma anulatã a oricãrei tranºe netrase,
care a fãcut obiectul unui aviz de tragere, la o ratã anualã
de 0,75%, calculatã de la data avizului de tragere, respectiv pânã la data anulãrii.
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2.03. Ñ Valuta dobânzii ºi a altor obligaþii de platã

Dobânda ºi celelalte obligaþii de platã, datorate conform
art. 3, 4 ºi 10, vor fi calculate ºi plãtibile, proporþional, în
fiecare valutã în care împrumutul este rambursabil.
Orice altã platã va fi fãcutã în valuta specificatã de
Bancã, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat
cheltuielile care urmeazã a fi rambursate prin acea platã.
2.04. Ñ Notificãri ale Bãncii

Dupã tragerea fiecãrei tranºe, Banca va transmite
Împrumutatului ºi RAT o situaþie rezumativã cuprinzând
suma, data tragerii ºi rata dobânzii pentru acea tranºã.
ARTICOLUL 3
Dobânda
3.01. Ñ Rata dobânzii

Soldul nerambursat al oricãrei tranºe va fi purtãtor de
dobândã la rata specificatã în avizul de tragere aferent
tranºei respective, care va fi rata dobânzii aplicabile la data
emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate
în valuta relevantã ºi acordate de cãtre Bancã împrumutaþilor sãi în aceleaºi condiþii de rambursare ºi în aceleaºi
condiþii de platã a dobânzii ca cele pentru tranºa în cauzã.
Dobânda va fi plãtibilã semestrial, la datele specificate
în paragraful 5.03.
3.02. Ñ Dobânda la sumele restante

Fãrã a prejudicia dispoziþiile art. 10 ºi, ca excepþie de la
paragraful 3.01, pentru orice sumã restantã plãtibilã în condiþiile acestui contract se va cumula dobânda de la data
scadenþei pânã la data efectivã a plãþii, dupã cum
urmeazã, la o ratã egalã cu:
a) pentru o sumã datoratã din orice tranºã, la o ratã
egalã cu suma a:
i(i) 2,5% (doi virgulã cinci procente); ºi
(ii) rata relevantã specificatã conform paragrafului
3.01; ºi
b) pentru orice altã sumã, la o ratã egalã cu suma a:
i(i) 2,5% (doi virgulã cinci procente); ºi
(ii) rata dobânzii perceputã de Bancã la data scadenþei pentru împrumuturi acordate în aceeaºi
valutã pe termen de 20 de ani.
Aceastã dobândã este plãtibilã în aceeaºi valutã ca ºi
suma restantã asupra cãreia se cumuleazã.
ARTICOLUL 4
Rambursarea
4.01. Ñ Rambursarea normalã

Împrumutatul va restitui împrumutul conform graficului de
rambursare prezentat în anexa B.
4.02. Ñ Rambursarea anticipatã voluntarã

A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau
parþial, o tranºã, în baza unei comunicãri scrise (denumitã
în continuare notificare de rambursare anticipatã) în care se
specificã suma (suma rambursãrii anticipate) care urmeazã
sã fie rambursatã anticipat ºi data propusã pentru rambur1.07. Ñ Valuta comisioanelor
sarea anticipatã (data rambursãrii anticipate), care va fi o
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii, în baza datã specificatã la paragraful 5.03 (fiecare o datã de platã).
prezentului art. 1, vor fi calculate ºi plãtibile în euro.
Notificarea de rambursare anticipatã va fi transmisã Bãncii
cu cel puþin o lunã înainte de data rambursãrii anticipate.
ARTICOLUL 2
Rambursarea anticipatã va fi condiþionatã de plata de cãtre
Împrumutul
Împrumutat a unei compensaþii, dacã este cazul, datoratã
Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor B ºi
C de mai jos.
2.01. Ñ Suma împrumutului
B. Suma compensaþiei va fi suma dobânzii neîncasate
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va
cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de de Bancã pentru fiecare semestru încheiat la datele de
Bancã, aºa cum au fost notificate de cãtre Bancã cu oca- platã ulterioare datei rambursãrii anticipate, calculatã dupã
cum se specificã în urmãtorul subparagraf ºi diminuatã în
zia tragerii fiecãrei tranºe.
conformitate cu subparagraful 4.02 C.
2.02. Ñ Valuta de rambursare
Suma neachitatã va fi calculatã ca fiind suma prin care:
Fiecare rambursare care cade sub incidenþa prevederilor
(x) dobânda care ar fi fost plãtibilã în timpul acelui
art. 4 sau, dupã caz, ale art. 10, va fi efectuatã în valutele
semestru, cu privire la tranºa sau la partea din
în care au fost efectuate tragerile ºi în proporþiile în care
tranºã rambursatã anticipat,
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(y) dobânda care ar fi fost astfel plãtibilã în timpul acelui
semestru, dacã ar fi fost calculatã la rata de referinþã;
în acest scop, rata de referinþã înseamnã rata anualã
a dobânzii (diminuatã cu cincisprezece procente) pe
care Banca o stabileºte la data primei zile a lunii
anterioare datei de rambursare anticipatã ca fiind rata
standard pentru un împrumut acordat de Bancã din
sursele sale împrumutaþilor sãi, exprimatã în valuta
tranºei respective, având aceleaºi caracteristici financiare ca ºi tranºa care urmeazã sã fie rambursatã
anticipat, în special, având aceeaºi periodicitate pentru
plata dobânzii, aceeaºi perioadã rãmasã pânã la scadenþã ºi acelaºi tip de rambursare.
Rata dobânzii pe care Banca, respectând procedurile
stabilite de cãtre Consiliul Directorilor Bãncii, pentru un
împrumut acordat, este în conformitate cu statutul Bãncii ºi
este determinatã pe baza condiþiilor dominante de pe piaþa
de capital.
C. Fiecare sumã calculatã în acest mod va fi redusã la
data de rambursare anticipatã prin aplicarea unei rate de
discont egale cu rata determinatã conform alin. (y) al subparagrafului 4.02 B.
D. Banca va comunica Împrumutatului suma compensaþiei datorate sau, dupã cum poate fi cazul, inexistenþa vreunei compensaþii. Dacã pânã la orele 5,00 p.m. (ora
Luxemburgului), la data notificãrii, Împrumutatul nu confirmã
în scris intenþia sa de a efectua plata anticipat, în condiþiile
comunicate de cãtre Bancã, notificarea de rambursare anticipatã va rãmâne fãrã efect. Cu excepþia cazului anterior
menþionat, Împrumutatul va avea obligaþia de a efectua
plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipatã, împreunã cu dobânda cumulatã asupra sumei rambursãrii anticipate ºi cu orice altã sumã datoratã conform
prezentului paragraf 4.02.

comunicat Împrumutatului ºi RAT de cãtre Bancã. Banca
va indica contul cu cel puþin 15 zile înainte de data scadenþei pentru prima platã pe care o va face Împrumutatul
ºi va comunica orice schimbare a contului cu nu mai puþin
de 15 zile înainte de data primei plãþi la care se aplicã
modificarea.
Aceastã perioadã de notificare nu se aplicã în cazul
plãþilor efectuate în baza art. 10.
5.02. Ñ Calculul plãþilor referitoare la o fracþiune din an
Orice sumã datoratã ca dobândã, comision sau în alt
mod de cãtre Împrumutat, conform prevederilor prezentului
contract, ºi calculatã pentru orice fracþiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile ºi a unei luni de
30 de zile.
5.03. Ñ Datele de platã
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului contract, sunt plãtibile Bãncii la 15 iunie ºi la
15 decembrie ale fiecãrui an.
Orice platã scadentã într-o zi nelucrãtoare va fi plãtibilã
în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã
o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzacþii în centrul financiar al þãrii a cãrei monedã naþionalã este moneda
sumei în care se face plata, cu menþiunea cã, în cazul
monedei euro, zi lucrãtoare înseamnã ziua în care instrucþiunile de creditare sau de transfer în euro se prelucreazã
prin sistemul de decontare euro, numit Sistemul de transferuri exprese de sume brute automat în timp real transeuropene (TARGET).
Orice alte sume datorate conform prevederilor prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de
la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Bancã.
O sumã datoratã de Împrumutat va fi consideratã ca
plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de cãtre
Bancã.

A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat, în mod
voluntar, parþial sau integral, orice alt împrumut contractat
iniþial pe o perioadã mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipatã a unei astfel de pãrþi din suma
împrumutului nerambursat, ca sumã rambursatã anticipat,
datoratã pentru suma totalã nerambursatã a tuturor acelor
alte împrumuturi.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este
cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii
respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice sumã
cerutã de Bancã va fi plãtitã, împreunã cu dobânda cumulatã, la data indicatã de Bancã, datã care nu va preceda
data rambursãrii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipatã a unui împrumut printr-un nou
împrumut cu termen de rambursare cel puþin la fel de
mare ca ºi termenul neexpirat al împrumutului rambursat
anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipatã.
B. Dacã costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere
rambursarea anticipatã a împrumutului, proporþional cu
suma neachitatã.

ARTICOLUL 6
Angajamente speciale

4.03. Ñ Rambursarea anticipatã obligatorie

4.04. Ñ Prevederi generale privind rambursarea anticipatã conform art. 4

Rambursarea anticipatã va fi efectuatã în toate valutele
împrumutului, proporþional cu sumele nerambursate respective, exceptându-se cazul în care Împrumutatul poate alege,
în locul rambursãrii anticipate conform paragrafului 4.02,
rambursarea întregii sume în sold dintr-o tranºã.
În cazul unei rambursãri anticipate parþiale în toate valutele, pentru fiecare sumã rambursatã anticipat se va aplica
o reducere pro-rata fiecãrei rate rãmase de rambursat.
Acest articol 4 se va aplica fãrã a prejudicia art. 10.
ARTICOLUL 5
Plãþile

6.01. Ñ Utilizarea împrumutului ºi a altor fonduri

RAT, în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului ºi alte fonduri menþionate în planul de finanþare
descris în preambul exclusiv pentru execuþia Proiectului.
6.02. ÑRealizarea Proiectului

RAT, în numele Împrumutatului, se angajeazã sã realizeze Proiectul în conformitate cu ºi sã îl finalizeze pânã la
data specificatã în Descrierea tehnicã, aºa cum aceasta
poate fi modificatã din timp în timp cu aprobarea Bãncii.
6.03. Ñ Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depãºeºte cifra estimatã, prezentatã la pct. 5 din preambul, Împrumutatul
ºi/sau RAT vor obþine finanþare pentru a acoperi depãºirea
costului fãrã a apela la Bancã, astfel încât sã permitã RAT
sã finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã. Planul pentru finanþarea costului suplimentar va fi
comunicat Bãncii în timp util pentru obþinerea aprobãrii.
6.04. Ñ Procedura de licitaþie

RAT se angajeazã sã achiziþioneze bunuri ºi servicii ºi
sã comande lucrãri pentru Proiect, în mod adecvat ºi satisfãcãtor pentru Bancã, prin licitaþie internaþionalã deschisã
participanþilor din toate þãrile.
6.05. Ñ Asigurare

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, RAT va
asigura, în mod adecvat, toate lucrãrile ºi proprietãþile care
fac obiectul Proiectului, în conformitate cu practica normalã
pentru lucrãri de interes public similare.
6.06. Ñ Întreþinerea

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, RAT se va
asigura cã toate proprietãþile ce fac parte din Proiect vor fi
5.01. Ñ Locul plãþii
întreþinute, reparate, cã li se vor face reparaþii capitale ºi
Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat conform pre- cã vor fi reînnoite, dupã cum va fi necesar, pentru a fi
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6.07. Ñ Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual suficiente
fonduri bugetare ºi/sau alte resurse financiare pentru
Proiect, în scopul de a asigura contribuþia la planul de
finanþare a Proiectului, pentru suma neacoperitã de împrumut, ºi sã permitã terminarea la timp a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnicã.

verificãri pe care aceºtia le doresc. În acest scop
Împrumutatul le va acorda sau se va asigura cã li se va
acorda toatã asistenþa necesarã. Cu ocazia unei astfel de
vizite reprezentanþii Curþii de Conturi pot solicita RAT sã
prezinte documentele care cad sub incidenþa precedentului
subparagraf 6.12 A.

6.08. Ñ Auditarea conturilor

RAT:
a) va pãstra toate documentele financiare ºi contabile
corespunzãtor standardelelor internaþionale acceptate ºi
satisfãcãtoare Bãncii;
b) va avea conturile, bugetul ºi situaþiile financiare auditate anual în conformitate cu standardele contabile internaþionale; ºi
c) va angaja o firmã de audit recunoscutã pe plan internaþional, care sã fi fãcut dovada capacitãþilor sale de audit
în conformitate cu standardele internaþionale ºi acceptabile
Bãncii.
6.09. Ñ Funcþionarea Proiectului

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, RAT, dacã
Banca nu va fi convenit altfel în scris, îºi va pãstra titlul de
proprietate ºi posesiune asupra activelor care fac parte din
Proiect sau, dupã caz, va înlocui ºi reînnoi aceste active ºi
va menþine Proiectul în funcþionare continuã, în conformitate cu scopul sãu iniþial.
Banca poate sã nu îºi dea acordul dacã acþiunea propusã ar prejudicia interesele Bãncii în calitate de creditor
al Împrumutatului sau dacã ar face ca Proiectul sã devinã
neeligibil pentru finanþare din partea Bãncii.
6.10. Ñ Angajamente financiare

Împrumutatul ºi RAT se angajeazã cã RAT, printr-un
management eficient ºi o politicã tarifarã adecvatã, va menþine un nivel operaþional adecvat ºi o structurã financiarã,
în special, va realiza un nivel al resurselor interne suficient
sã acopere într-o proporþie acceptabilã cheltuielile de funcþionare.
6.11. Ñ Prevederi privind mediul

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, RAT:
a) îºi va desfãºura activitãþile în conformitate cu legislaþia aplicabilã privind mediul ºi cu standardele Uniunii
Europene referitoare la protecþia mediului, amendatã ºi
modificatã, dupã caz, va asigura ºi va pãstra toate autorizaþiile guvernamentale necesare, aplicabile acesteia;
b) va executa toate lucrãrile de întreþinere ºi de reabilitare, precum ºi politicile de reducere a impactului asupra
mediului, care pot fi necesare în cadrul Proiectului, în conformitate cu o bunã practicã pentru utilitãþi ºi cu standardele la care se face referire la alin. a) din acest paragraf;
c) va realiza toate lucrãrile de întreþinere ºi de reabilitare pentru facilitãþile Proiectului, care pot fi solicitate de
autoritãþi competente;
d) va asigura cã nici un material sau substanþã care ar
putea avea efecte nocive asupra mediului, cum ar fi haloizii,
PCB sau azbestul, nu este folosit în realizarea Proiectului; ºi
e) va asigura cã rezerva de carburant utilizatã pentru
funcþionarea facilitãþilor din Proiect este de un tip al cãrui
conþinut de sulf nu depãºeºte 0,5% greutate (zero virgulã
cinci procente greutate), mãsurat prin ASTM D 129.
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ARTICOLUL 7
Garanþii
7.01. Ñ Garanþii

Dacã Împrumutatul va acorda unei terþe pãrþi vreo
garanþie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaþiile sale
privind datoria externã sau orice fel de preferinþã ori prioritate în legãturã cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va
solicita, va furniza Bãncii o garanþie echivalentã pentru
îndeplinirea obligaþiilor sale în cadrul prezentului contract
sau va acorda Bãncii o preferinþã ori o prioritate echivalentã.
Împrumutatul confirmã cã, în prezent, nu existã nici o
astfel de garanþie, preferinþã sau prioritate.
ARTICOLUL 8
Informaþii
8.01. Ñ Informaþii privind Proiectul

RAT:
a) se va asigura cã evidenþele sale prezintã toate operaþiunile referitoare la finanþarea ºi la realizarea Proiectului; ºi
b) va transmite Bãncii, în limba englezã sau în traducere în limba englezã:
ii(i) pânã la 30 iunie 2000 ºi, ulterior, semestrial,
pânã la terminarea Proiectului, un raport privind
implementarea Proiectului;
i(ii) la 6 luni dupã încheierea Proiectului, un raport
privind terminarea Proiectului; ºi
(iii) din timp în timp, orice altfel de documente sau
informaþii privind finanþarea, implementarea ºi
funcþionarea Proiectului, dupã cum Banca poate
solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind
elaborate ºi aprobate de consultantul independent
recunoscut pe plan internaþional, menþionat în
alin. f) din subparagraful 1.04 A;
c) va supune aprobãrii Bãncii, fãrã întârziere, orice
modificare de naturã materialã în planurile generale, graficul
de execuþie, planurile de finanþare sau în programul de
cheltuieli ale Proiectului, în legãturã cu aspectele fãcute
cunoscute Bãncii înainte de semnarea prezentului contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaþie
care impune consimþãmântul Bãncii, în conformitate cu
paragraful 6.09; ºi
e) va informa, în general, Banca despre orice fapt sau
eveniment cunoscut, care poate prejudicia în mod substanþial ori poate afecta condiþiile executãrii sau funcþionãrii
Proiectului.
8.02. Ñ Informaþii privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa Banca:
a) imediat, despre orice hotãrâre luatã de el din orice
motiv sau despre orice situaþie care îl obligã ori despre
6.12. Ñ Vizite
orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat un
A. Împrumutatul înþelege cã Banca poate fi obligatã sã împrumut acordat iniþial pentru o perioadã mai mare de
divulge Curþii de Conturi a Comunitãþii Europene (denumitã 5 ani;
b) imediat, despre orice intenþie din partea sa de a
în continuare Curtea de Conturi) astfel de documente referitoare la Împrumutat ºi la Proiect, atunci când sunt nece- acorda în favoarea unei terþe pãrþi orice garanþie de
sare pentru îndeplinirea sarcinilor Curþii de Conturi, în dobândã pentru oricare dintre activele sale; sau
concordanþã cu legea Uniunii Europene.
c) în general, despre oricare situaþie sau eveniment care
B. Împrumutatul va determina RAT sã permitã persoa- ar putea împiedica îndeplinirea oricãrei obligaþii a
nelor desemnate de Bancã, care pot fi însoþite de repre- Împrumutatului care decurge din prezentul contract sau
zentanþi ai Curþii de Conturi, sã viziteze amplasamentele, care ar prejudicia în mod substanþial ori ar afecta condiþiile
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8.03. Ñ Informaþii privind RAT

RAT:
a) va furniza Bãncii, în fiecare an, în termen de o lunã
de la publicarea lor, raportul anual, bilanþul contabil, contul
de profit ºi pierderi ºi raportul auditorului efectuat în concordanþã cu standardele internaþionale de contabilitate; ºi
b) va informa Banca:
i(i) imediat, în legãturã cu orice modificare adusã
documentelor sale statutare de bazã ºi cu orice
schimbare a statutului sãu legal ori a funcþionãrii
sale; sau
(ii) în general, despre oricare situaþie sau eveniment
care ar putea împiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligaþiile sale, asumate în cadrul prezentului
contract.
ARTICOLUL 9
Speze ºi cheltuieli
9.01.Ñ Impozite, taxe ºi comisioane

Împrumutatul ºi/sau RAT va plãti toate impozitele,
taxele, comisioanele ºi alte impuneri de orice naturã, inclusiv taxe de timbru ºi taxe de înregistrare, aferente semnãrii ori implementãrii prezentului contract sau oricãrui
document legat de acesta ºi aferent acordãrii oricãrei
garanþii pentru împrumut.
Împrumutatul va plãti integral capitalul, dobânda, comisoanele ºi alte sume datorate în baza prezentului contract,
brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naþionale sau locale
de orice fel, cu condiþia cã, dacã Împrumutatul este obligat
prin lege sã facã orice astfel de deducere, acesta sã majoreze suma de platã cãtre Bancã, astfel încât, dupã deducere, suma netã primitã de Bancã sã fie echivalentã cu
suma datoratã.
9.02. Ñ Alte speze

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate Bãncii
de semnarea sau de implementarea prezentului contract ori
a documentelor legate de acesta ºi de acordarea oricãrei
garanþii pentru împrumut.
ARTICOLUL 10
Rambursarea anticipatã datoratã unui caz de culpã
10.01. Ñ Dreptul de a solicita rambursarea anticipatã

f) dacã Împrumutatul sau RAT nu îºi vor îndeplini orice
obligaþie cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã
din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene; sau
g) (i) dacã un executor intrã în posesia oricãrei pãrþi a
activelor RAT sau dacã un creditor, lichidator ori
administrator este desemnat pentru orice parte a
acestora; sau
(ii) dacã orice pericol, executare, sechestru sau alt
proces este perceput ori aplicat asupra proprietãþii
RAT;
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificatã de Bancã într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca
problema sã fi fost remediatã în mod satisfãcãtor pentru
Bancã:
a) dacã Împrumutatul sau RAT nu îndeplineºte o obligaþie care rezultã din prezentul contract, alta decât cea menþionatã în subparagraful 10.01 A alin. b); sau
b) dacã vreun fapt esenþial prevãzut în preambul se
modificã sau se dovedeºte a fi eronat ºi dacã modificarea
sau eroarea fie prejudiciazã interesul Bãncii, ca împrumutator al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea
sau funcþionarea Proiectului.
10.02. Ñ Alte drepturi legale

Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al
Bãncii de a solicita rambursarea anticipatã a împrumutului.
10.03. Ñ Daune

În cazul solicitãrii rambursãrii anticipate conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plãti Bãncii o sumã calculatã la data la care s-a fãcut solicitarea, oricare este mai
mare dintre:
a) totalul calculat conform prevederilor subparagrafului 4.02 A asupra sumei care a devenit scadentã ºi plãtibilã ºi cu efect de la data scadenþei specificatã în
notificarea Bãncii privind cererea; ºi
b) totalul calculat la o ratã anualã de 0,25% de la data
solicitãrii pânã la data la care fiecare ratã de rambursare a
sumei solicitate ar fi fost rambursabilã, dacã n-ar fi fost
fãcutã solicitarea.
10.04. Ñ Nederogãri

Nici o nerespectare sau întârziere din partea Bãncii, în
exercitarea oricãruia dintre drepturile sale conform acestui
art. 10, nu va fi consideratã ca o renunþare la un astfel de
drept.
10.05. Ñ Utilizarea sumelor primite

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conacestuia, imediat, pe baza cererii fãcute în acest sens de form art. 10 vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata
cãtre Bancã:
daunelor, comisioanelor ºi a dobânzii, în aceastã ordine, ºi,
A. imediat:
în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate în
a) dacã vreo informaþie materialã sau document remis
ordinea inversã a scadenþei. Acestea se vor aplica între
Bãncii de cãtre ori în numele Împrumutatului sau RAT, în
tranºe, dupã cum va considera Banca.
legãturã cu negocierea acestui contract ori în timpul cât
acesta este în vigoare, se dovedeºte a fi fost incorect în
ARTICOLUL11
orice detaliu de naturã materialã;
Legea ºi jurisdicþia
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadenþei
orice parte din împrumut, din dobânda la acesta sau nu
11.01. Ñ Legea
efectueazã orice altã platã cãtre Bancã, dupã cum este
Prezentul contract, precum ºi întocmirea, interpretarea ºi
prevãzut în prezentul contract;
validitatea
lui vor fi guvernate de legea francezã.
c) dacã, ca urmare a oricãrei neîndepliniri în legãturã cu
Locul
încheierii
prezentului contract este sediul central al
acesta, Împrumutatului sau RAT i se cere sã ramburseze
anticipat un împrumut acordat iniþial pentru un termen mai Bãncii.
11.02. Ñ Jurisdicþia
mare de 5 ani;
d) dacã survine vreun eveniment sau o situaþie care
Toate litgiile privind prezentul contract vor fi supuse
este posibil sã pericliteze îndeplinirea obligaþiilor de platã Curþii de Justiþie a Comunitãþii Europene (denumitã în concare decurg din împrumut ori sã afecteze negativ orice tinuare Curtea).
garanþie acordatã pentru acesta;
Pãrþile la prezentul contract renunþã, prin prezentul, la
e) dacã vreo obligaþie asumatã de Împrumutat ºi la care orice imunitate sau drept de a obiecta faþã de jurisdicþia
se face referire la pct. 8 ºi 9 din preambul înceteazã sã fie Curþii.
îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui
O decizie a Curþii, emisã conform acestui paragraf
Împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale 11.02, va fi definitivã ºi obligatorie pentru pãrþi, fãrã restricþie
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11.03. Ñ Dovada sumelor datorate

În orice acþiune juridicã care decurge din prezentul contract, certificarea de cãtre Bancã a oricãrei sume datorate
Bãncii, potrivit prezentului contract, va constitui dovada
prima facie a unei astfel de sume.
ARTICOLUL 12
Clauze finale
12.01. Ñ Notificãri

Notificãrile ºi alte comunicãri transmise în legãturã cu
prezentul contract vor fi trimise la adresele acestora menþionate la pct. (1) de mai jos, cu excepþia notificãrilor cãtre
Împrumutat ºi RAT în legãturã cu litigiile în curs sau în
declanºare, care vor fi trimise la adresele specificate la
pct. (2) de mai jos, unde Împrumutatul ºi RAT au domiciliul:
Ð pentru Bancã:
(1) 100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg;
Ð pentru Împrumutat: (2) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
RO-70060, Bucureºti,
România;
(3) Misiunea României la Comunitatea
Europeanã
107, rue Gabrielle,
B-1180 Bruxelles;
Ð pentru RAT:
(1) Bd 21 Decembrie nr. 79,
RO-3400, Cluj-Napoca,
România;
(2) Misiunea României la Comunitatea
Europeanã
107, rue Gabrielle,
B-1180 Bruxelles.
Semnat pentru ºi în numele
României,
Rodica Gabriela Lupºa
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Fiecare parte poate sã comunice celeilalte pãrþi schimbarea adresei sale, menþionatã mai sus, cu condiþia cã
adresele de la pct. (2) de mai sus pot fi schimbate numai
cu altã adresã din cadrul Uniunii Europene.
12.02. Ñ Forma notificãrii

Notificãrile ºi alte comunicãri pentru care sunt menþionate, în prezentul contract, perioade fixe sau care fixeazã
ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegramã, telex
sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã
dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau,
dupã caz, data declaratã a primirii documentului transmis
va fi concludentã pentru determinarea unei perioade.
12.03. Ñ Preambul ºi anexe

Preambulul ºi urmãtoarele anexe fac parte din prezentul
contract:
Ñ Anexa A: Descrierea tehnicã
Ñ Anexa B: Graficul de amortizare.
Urmãtoarele anexe sunt ataºate la prezentul contract:
Ñ Anexa I:
Împuternicirea pentru semnare din partea
Împrumutatului
Ñ Anexa II: Împuternicirea pentru semnare din partea
RAT.
Ca urmare, pãrþile prezente au convenit ca acest contract sã fie semnat în 4 exemplare originale în limba
englezã, fiecare paginã a fost parafatã în numele
Împrumutatului de doamna Rodica Gabriela Lupºa, însãrcinatul cu afaceri ad-interim al României în Luxemburg, în
numele Bãncii de domnul Robert Wagener, consilier-ºef,
ºi în numele RAT de domnul Emil Miron, director general.
Semnat pentru ºi în numele
Bãncii Europene de Investiþii,
Alessandro Morbilli
Manfred Knetsch

Semnat pentru ºi în numele Regiei Autonome
de Termoficare Cluj-Napoca,
Emil Miron
Bucureºti, 20 august 1999.
Luxemburg, 18 august 1999.
ANEXA A
DESCRIEREA TEHNICÃ

România Ñ Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca
Proiectul se referã la studiile pregãtitoare, la construirea ºi furnizarea de bunuri ºi servicii, la
punerea în funcþiune ºi la realizarea anumitor planuri cu privire la reabilitarea sistemului de termoficare existent în oraºul Cluj-Napoca. Proiectul cuprinde, în special, urmãtoarele componente:
1. modernizarea a 3 centrale de cartier din zona centralã a oraºului, cuprinzând instalarea a
3 cazane noi alimentate cu gaze naturale ºi cu combustibil lichid (capacitatea totalã instalatã a
cazanelor noi este de 9,6 Mwt/h, înlocuind cazanele vechi cu o capacitate de 14,4 Mwt/h);
2. reglarea ºi controlul automat la 25 de puncte termice (capacitatea totalã instalatã a punctelor termice este de 187 Mwt/h);
3. modernizarea centralei termice de cartier Grãdini-Mãnãºtur, cuprinzând instalarea a
3 cazane noi alimentate cu gaze naturale ºi cu combustibil lichid (capacitatea totalã instalatã a
cazanelor vechi ºi noi este de 7,0 Mwt/h) ºi înlocuirea a 907 m de reþea termicã de distribuþie;
4. modernizarea unei centrale termice de cartier din Gheorgheni, cuprinzând instalarea a
3 cazane noi alimentate cu gaze naturale ºi cu combustibil lichid (capacitatea totalã instalatã a
noilor cazane este de 5,2 Mwt/h, înlocuind vechile cazane cu o capacitate de 3,0 Mwt/h) ºi înlocuirea a 720 m de reþea termicã de distribuþie;
5. reabilitarea sistemului de distribuþie a energiei termice în 14 zone ale oraºului, cuprinzând
instalarea a 12 km de conducte noi ºi instalarea a 500 de contoare de energie termicã;
6. instalarea a 60 de baterii statice de condensator, cu o capacitate totalã de aproximativ
1.470 kVAR, în 60 de centrale ºi puncte termice.
Proiectul cuprinde toate lucrãrile de construcþii civile necesare, mãsuri de siguranþã ºi de
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fi utilizat în cazane ca alternativã ºi va avea un conþinut de sulf mai mic de 0,25% din unitatea
de greutate.
Costul investiþiei de capital al Proiectului, împãrþit în moneda localã ºi strãinã, pe articole, a
fost estimat dupã cum urmeazã:
Nr.
crt.

1.
2.
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
3.
4.
5.

Componenta
Proiectului

Cheltuieli locale
Ð milioane euro*) Ð

Proiectare, inginerie, supervizare
Lucrãri ºi echipament:
Reabilitarea a 3 centrale termice
Control ºi reglare la 25 puncte termice
Reabilitarea unei centrale termice
Reabilitarea unei centrale termice
Reabilitarea a 14 sisteme de conducte locale
Echipament de compensare a fazei
Cheltuieli tehnice neprevãzute

Cheltuieli externe
Ð milioane euro*) Ð

Total
Ð milioane euro*) Ð

0,39

0,17

0,56

0,29
0,14
0,19
0,21
1,62
0,03

0,45
0,21
0,30
0,26
1,97
0,04

0,74
0,35
0,49
0,47
3,59
0,07
0,63

TOTAL COSTURI DIRECTE:

6,90

Cheltuieli neprevãzute datorate preþurilor
Dobânda pe perioada construcþiei

0,38
0,00

TOTAL COSTURI DIRECTE:

7,28

*) 1 euro = 12.814 lei (1 ianuarie 1999)

NOTÃ:
i(i) Proiectarea va reduce impactul asupra mediului; materialele sau substanþele care ar
putea avea efecte adverse asupra mediului, ca haloni, PCB sau azbest, nu vor fi utilizate.
(ii) Piesele de schimb recomandate sunt incluse.
Punerea în funcþiune a tuturor componentelor Proiectului este planificatã sã fie terminatã
pânã la data de 31 decembrie 2002.
ANEXA B
GRAFICUL DE AMORTIZARE

România Ñ Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca

Data scadentã a ratei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

decembrie
iunie 2005
decembrie
iunie 2006
decembrie
iunie 2007
decembrie
iunie 2008
decembrie
iunie 2009
decembrie
iunie 2010
decembrie
iunie 2011
decembrie

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Sume de rambursat, exprimate
ca procent din împrumut,
aºa cum este definit
la paragraful 2.01

3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%

Data scadentã a ratei

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

iunie 2012
decembrie
iunie 2013
decembrie
iunie 2014
decembrie
iunie 2015
decembrie
iunie 2016
decembrie
iunie 2017
decembrie
iunie 2018
decembrie
iunie 2019

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sume de rambursat, exprimate
ca procent din împrumut,
aºa cum este definit
la paragraful 2.01

3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,43%
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