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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului de construc˛ie a variantei
de ocolire a municipiului Constan˛a, semnat la Bucure∫ti la 7 decembrie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului de construc˛ie a
variantei de ocolire a municipiului Constan˛a, semnat la
Bucure∫ti la 7 decembrie 2005, Ón valoare total„ de
145 milioane echivalent euro. Œmprumutul este exprimat Ón
euro pentru suma de 88,79 milioane euro ∫i Ón lei (RON)

pentru suma de 204.047.921 lei (RON), reprezent‚nd
echivalentul a 56,21 milioane euro.
Art. 2. — (1) Aplicarea prevederilor acordului de
Ómprumut prev„zut la art. 1 se va realiza de c„tre
Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A., desemnat„ ca agen˛ie de implementare.
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(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˛iei de implementare ∫i
ordonator principal de credite, precum ∫i Compania Na˛ional„
de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. se
va Óncheia un acord de Ómprumut subsidiar prin care se va
delega agen˛iei de implementare Óntreaga autoritate ∫i
responsabilitate Ón realizarea proiectului ∫i Ón utilizarea
sumelor din Ómprumut.
Art. 3. — (1) Fondurile necesare Ón vederea ramburs„rii
Ómprumutului extern, pl„˛ii dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a
altor costuri aferente Ómprumutului extern 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.
(2) Contribu˛ia Rom‚niei la realizarea investi˛iilor
finan˛ate prin Ómprumutul extern acordat de Banca
European„ 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 vor
asigura de la bugetul de stat, din sumele prev„zute anual
cu aceast„ destina˛ie, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 4. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
Banca European„ 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 European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
sau s„ determine noi condi˛ion„ri economice fa˛„ de cele
convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele la acordul de Ómprumut prev„zut la
art. 1 convenite cu Banca European„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare potrivit alin. (1) se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 mai 2006.
Nr. 210.

Num„r opera˛iune 33.391
ACORD DE ŒMPRUMUT*)
(Proiectul de construc˛ie a variantei de ocolire a municipiului Constan˛a) Óntre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Acord, datat 7 decembrie 2005, Óntre Rom‚nia (Œmprumutat)
∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (Banca)
PREAMBUL

Av‚nd Ón vedere c„ Banca a fost Ónfiin˛at„ pentru a asigura finan˛area unor proiecte specifice Ón vederea sprijinirii
tranzi˛iei c„tre economii orientate spre pia˛a liber„ ∫i a promova ini˛iativa privat„ ∫i antreprenorial„ Ón ˛„rile Europei
Centrale ∫i de Est angajate Ón ∫i aplic‚nd principiile democra˛iei multipartite, pluralismului ∫i economiei de pia˛„,
av‚nd Ón vedere c„ Œmprumutatul inten˛ioneaz„ s„ implementeze proiectul descris Ón anexa nr. 1 la prezentul
acord (Proiectul), destinat s„ sprijine construirea variantei de ocolire a municipiului Constan˛a, precum ∫i reabilitarea unor
anumite drumuri ∫i poduri din jude˛ul Constan˛a afectate de recentele inunda˛ii,
av‚nd Ón vedere c„ Œmprumutatul a solicitat sprijin din partea B„ncii Europene de Investi˛ii pentru finan˛area unei
p„r˛i a Proiectului de construire a autostr„zii Cernavod„—Constan˛a,
*) Traducere.
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av‚nd Ón vedere c„ Proiectul va fi executat de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. (Agen˛ia de implementare) cu sprijin financiar din partea Œmprumutatului,
av‚nd Ón vedere c„ Œmprumutatul a solicitat asisten˛„ din partea B„ncii Ón finan˛area unei p„r˛i a Proiectului,
av‚nd Ón vedere c„ Banca a acceptat pe baza, inter alia, a celor de mai sus s„ acorde un Ómprumut
Œmprumutatului Ón sum„ de 88.790.000 EUR ∫i 204.047.921 RON, Ón conformitate cu termenii ∫i condi˛iile B„ncii
prev„zute Ón prezentul acord sau la care se face referire Ón acesta ∫i Ón acordul de proiect care are aceea∫i dat„ ca
prezentul acord dintre Agen˛ia de implementare ∫i Banc„ (Acord de Proiect, a∫a cum este definit Ón Termenii ∫i condi˛iile
standard),
p„r˛ile convin asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL I
Termenii ∫i condi˛iile standard. Defini˛ii

Sec˛iunea 1.01. Œncorporarea Termenilor ∫i condi˛iilor
standard
Toate prevederile Termenilor ∫i condi˛iilor standard ale
B„ncii din februarie 1999 sunt, prin prezenta clauz„,
Óncorporate Ón ∫i aplicabile prezentului acord, cu acelea∫i
for˛„ juridic„ ∫i efect, ca ∫i c‚nd ar fi fost Ón totalitate
prezentate aici, cu condi˛ia totu∫i a urm„toarelor modific„ri
(astfel de prevederi modificate dup„ cum urmeaz„ sunt
denumite Ón prezentul acord Termenii ∫i condi˛iile standard).
a) Pentru scopurile prezentului acord, defini˛ia unei îZile
lucr„toare“ Ón sec˛iunea 2.02 din Termenii ∫i condi˛iile
standard din februarie 1999 va fi modificat„ dup„ cum
urmeaz„:
îZi lucr„toare Ónseamn„ ziua (alta dec‚t s‚mb„t„ sau
duminic„) Ón care b„ncile comerciale sunt deschise pentru
tranzac˛ii financiare generale (inclusiv opera˛iuni de schimb
valutar ∫i depozite Ón valute str„ine) Ón Londra, Anglia, ∫i
(a) referitor la partea denominat„ Ón euro din Ómprumut,
ziua Ón care Sistemul transeuropean de transfer automat Ón
timp real cu privire la decontarea Ón sum„ brut„ (TARGET)
este deschis; sau
(b) referitor la partea denominat„ Ón lei din Ómprumut,
ziua Ón care b„ncile comerciale ∫i pie˛ele de schimb Ón
valute str„ine efectueaz„ pl„˛i Ón lei Ón Bucure∫ti, Rom‚nia;
sau
(c) referitor la oricare frac˛iune a p„r˛ii denominate Ón
lei a Ómprumutului ca urmare a sec˛iunii 2.02 j), ziua Ón
care Sistemul transeuropean de transfer automat Ón timp
real cu privire la decontarea Ón suma brut„ (TARGET) este
deschis ∫i la care b„ncile comerciale ∫i pie˛ele de schimb
Ón valute str„ine efectueaz„ pl„˛i Ón lei Ón Bucure∫ti,
Rom‚nia.“
b) Pentru scopurile prezentului acord, definirea
îperioadei dob‚nzii“ Ón sec˛iunea 2.02 din Termenii ∫i
condi˛iile standard din februarie 1999 va fi modificat„ dup„
cum urmeaz„:
îPerioada dob‚nzii Ónseamn„, dup„ cum rezult„ din
context, fiecare dintre perioada dob‚nzii pentru lei ∫i
perioada dob‚nzii pentru euro sau am‚ndou„.“
c) Pentru scopurile prezentului acord, definirea îcosturilor
de administrare suplimentar„“ Ón sec˛iunea 2.02 din
Termenii ∫i condi˛iile standard ale B„ncii din februarie 1999
va fi modificat„ dup„ cum urmeaz„:

îCosturile de administrare suplimentar„ Ónseamn„ sumele
datorate B„ncii Ón orice moment, conform sec˛iunii 3.10 din
Termenii ∫i condi˛iile standard.“
d) Sec˛iunea 3.04 b)(ii) din Termenii ∫i condi˛iile
standard ale B„ncii din februarie 1999 va fi modificat„, Ón
scopul acestui acord, prin Ónlocuirea î.“ la sf‚r∫itul acestei
sec˛iuni cu textul urm„tor:
î; cu condi˛ia c„, dac„ prima perioad„ a dob‚nzii pentru
lei a oric„rei por˛iuni din Ómprumut denominat„ Ón lei are o
durat„ mai mic„ de 15 zile lucr„toare ∫i Banca nu
redenomineaz„ o astfel de por˛iune din Ómprumut
denominat„ Ón lei Ón euro Ón aceast„ perioad„ a dob‚nzii
pentru lei, dob‚nda care se acumuleaz„ Ón aceast„
perioad„ a dob‚nzii pentru lei va fi compus„ la data de
plat„ a dob‚nzii pentru lei de la sf‚r∫itul acestei perioade a
dob‚nzii pentru lei ∫i va fi scadent„ ∫i pl„tibil„ la
urm„toarea dat„ de plat„ a dob‚nzii pentru lei.“
e) Sec˛iunea 3.09 din Termenii ∫i condi˛iile standard ale
B„ncii din februarie 1999 va fi modificat„, Ón scopul
prezentului acord, pentru a se citi dup„ cum urmeaz„:
îSec˛iunea 3.09. Rata dob‚nzii penalizatoare
a) Dac„ Œmprumutatul nu pl„te∫te la scaden˛„ orice
sum„ pl„tibil„ de c„tre acesta Ón cadrul acordului de
Ómprumut, suma Ónt‚rziat„ va purta dob‚nd„ la o rat„
egal„ cu suma a:
(i) dou„ procente (2%) pe an;
(ii) marja; ∫i
(iii) (A) dac„ suma Ónt‚rziat„ este denominat„ Ón lei,
rata anual„ a dob‚nzii oferit„ pe pia˛a
interbancar„ din Bucure∫ti Ón prima zi a
perioadei dob‚nzii penalizatoare relevante pentru
un depozit Ón lei Ón sum„ comparabil„ cu suma
Ónt‚rziat„ pentru o perioad„ egal„ cu perioada
dob‚nzii penalizatoare relevant„ sau, dac„
Banca stabile∫te c„ depozitele Ón lei nu se ofer„
pe pia˛a interbancar„ din Bucure∫ti Ón astfel de
sume sau pentru o astfel de perioad„, costul
complet pentru Banc„ (exprimat ca rat„ anual„)
de finan˛are a sumei Ónt‚rziate din orice surse
selectate de Banc„;
sau
(B) dac„ suma Ónt‚rziat„ este denominat„ Ón
euro, rata anual„ a dob‚nzii oferit„ pe pia˛a
interbancar„ a Zonei euro la data cu dou„ zile
lucr„toare Ónainte de prima zi a perioadei
dob‚nzii penalizatoare relevante (sau la alegerea
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B„ncii, Ón prima zi a acestei perioade a
dob‚nzii penalizatoare) pentru un depozit Ón
euro Ón sum„ comparabil„ cu suma Ónt‚rziat„
pentru o perioad„ egal„ cu perioada dob‚nzii
penalizatoare relevante sau, dac„ Banca
stabile∫te c„ depozitele Ón euro nu sunt oferite
pe pia˛a interbancar„ a Zonei euro Ón astfel de
sume sau pentru o astfel de perioad„, costul
pentru Banc„ (exprimat ca rat„ anual„) de
finan˛are a sumei Ónt‚rziate din orice surse
selectate de Banc„.
(b) Rata dob‚nzii penalizatoare:
(i) se va acumula zilnic de la data scadent„ p‚n„
la data pl„˛ii efective;
(ii) se va calcula pe baza num„rului efectiv de zile
care au trecut ∫i a unui an de 360 de zile;
(iii) va fi compus„ la sf‚r∫itul fiec„rei perioade a
dob‚nzii penalizatoare aplicabile por˛iunii
denominate Ón lei a Ómprumutului ∫i, respectiv,
por˛iunii denominate Ón euro a Ómprumutului; ∫i
(iv) va fi scadent„ ∫i pl„tibil„ la cerere.
(c) Fiecare determinare de c„tre Banc„ a ratelor
dob‚nzii aplicabile sumelor Ónt‚rziate ∫i a perioadei
dob‚nzii penalizatoare va fi final„, concludent„ ∫i
obligatorie pentru Œmprumutat.“
f) Sec˛iunea 3.10 din Termenii ∫i condi˛iile standard din
februarie 1999 va fi modificat„, Ón scopul prezentului acord,
pentru a fi citit„ dup„ cum urmeaz„:
îSec˛iunea 3.10. Costuri de administrare suplimentar„
(a) Dac„, pentru orice motiv (incluz‚nd, f„r„ limitare, o
accelerare conform sec˛iunii 7.06 din Termenii ∫i condi˛iile
standard), orice por˛iune din Ómprumut care este supus„
ratei variabile a dob‚nzii devine scadent„ ∫i pl„tibil„ la o
alt„ dat„ dec‚t ultima zi a unei perioade a dob‚nzii
aplicabile, Œmprumutatul va pl„ti B„ncii, la cerere, suma
(suma de baz„ a costurilor de administrare suplimentar„), dac„
aceasta exist„, cu care:
(1) dob‚nda care s-ar fi acumulat la aceast„ por˛iune
din Ómprumut de la data la care o astfel de por˛iune a
Ómprumutului a devenit scadent„ ∫i pl„tibil„ p‚n„ la ultima
zi a perioadei dob‚nzii aplicabile actuale Ón acel moment,
la o rat„ egal„ cu rata dob‚nzii pe pia˛a relevant„
aplicabil„ pentru astfel de por˛iuni ale Ómprumutului pentru
o astfel de perioad„ a dob‚nzii,
dep„∫e∫te:
(2) dob‚nda pe care Banca ar fi putut s-o ob˛in„ dac„
ar fi fost s„ depun„ o sum„ egal„ cu aceast„ por˛iune a
Ómprumutului Óntr-un depozit la o banc„ important„ de pe
pia˛a interbancar„ din Bucure∫ti (referitor la orice parte
denominat„ Ón lei din aceast„ por˛iune de Ómprumut) sau
de pe pia˛a interbancar„ a Zonei euro (referitor la orice
parte denominat„ Ón euro din aceast„ por˛iune de
Ómprumut) pentru perioada care Óncepe la data c‚nd
aceast„ por˛iune a Ómprumutului a devenit scadent„ ∫i
pl„tibil„ ∫i care se termin„ Ón ultima zi a perioadei dob‚nzii

pentru lei sau a perioadei dob‚nzii pentru euro aplicabil„ ∫i
actual„ Ón acel moment,
cu condi˛ia ca, dac„: (i) Œmprumutatul pl„te∫te anticipat
orice por˛iune denominat„ Ón lei a Ómprumutului conform
sec˛iunii 3.07 din Termenii ∫i condi˛iile standard; sau
(ii) orice por˛iune denominat„ Ón lei din Ómprumut este
accelerat„ conform sec˛iunii 7.06 din Termenii ∫i condi˛iile
standard sau altfel devine scadent„ Ónainte de scaden˛a sa
stabilit„; (iii) orice por˛iune denominat„ Ón lei din Ómprumut
este anulat„ conform sec˛iunii 3.08 din Termenii ∫i
condi˛iile standard sau altfel anulat„; (iv) orice por˛iune
denominat„ Ón lei din Ómprumut este redenominat„ Ón euro
conform sec˛iunii 2.02 j); sau (v) orice por˛iune denominat„
Ón lei din tragere este redenominat„ ∫i format„ Ón euro ca
urmare a apari˛iei evenimentului de Óntrerupere a pie˛ei (Ón
fiecare caz, indiferent dac„ o astfel de plat„ anticipat„,
accelerare, anulare sau redenominare are loc la data de
plat„ a dob‚nzii aplicabile), atunci Œmprumutatul va pl„ti,
suplimentar fa˛„ de suma de baz„ a costurilor de
administrare suplimentar„ (dac„ exist„), c„tre Banc„, la
cerere, o sum„ egal„ cu diferen˛a ratelor pe trei luni a
dob‚nzii oferite/cerute la RON relevante, a∫a cum se
aplic„ unei astfel de por˛iuni denominate Ón lei din
Ómprumut care s„ fie astfel pl„tit„ anticipat, accelerat„,
anulat„ sau redenominat„, dup„ cum este aplicabil;
aceast„ sum„ va fi calculat„ pe baza: (i) num„rului efectiv
de zile care au trecut Ón perioada care Óncepe fie, Ón cazul
pl„˛ilor anticipate sau acceler„rii unei astfel de por˛iuni din
Ómprumut, la data de plat„ a dob‚nzii aplicabile identic„ cu
sau imediat dup„ data acestei pl„˛i anticipate sau
acceler„ri, fie, Ón cazul unei anul„ri sau redenomin„ri, la
data unei astfel de anul„ri sau redenomin„ri ∫i care se
termin„, Ón fiecare caz, Ón cel mai Ónaintat moment dintre
data final„ a scaden˛ei Ómprumutului definit„ Ón prezentul
acord ∫i data aleas„ de Banc„; ∫i (ii) a unui an de 360 de zile.
(b) Dac„ oric‚nd:
(1) Œmprumutatul emite o Ón∫tiin˛are, conform
sec˛iunii 3.07 din Termenii ∫i condi˛iile standard, despre
plata anticipat„ a oric„rei por˛iuni din Ómprumut care este
supus„ ratei fixe a dob‚nzii sau Œmprumutatul pl„te∫te
anticipat Ón alt mod orice por˛iune din Ómprumut;
(2) orice parte din por˛iunea denominat„ Ón lei din
Ómprumut care este supus„ unei rate fixe a dob‚nzii este
accelerat„ conform sec˛iunii 7.06 din Termenii ∫i condi˛iile
standard sau Ón alt mod devine scadent„ Ónainte de
scaden˛a sa precizat„; sau
(3) orice parte din por˛iunea denominat„ Ón lei din
Ómprumut care este supus„ ratei fixe a dob‚nzii este
anulat„ conform sec˛iunii 3.08, 7.02 sau 7.06 din Termenii
∫i condi˛iile standard sau este anulat„ Ón alt mod,
Œmprumutatul va pl„ti c„tre Banc„, suplimentar fa˛„ de
orice tax„ de plat„ anticipat„, taxa de anulare sau alte
sume pl„tibile Ón leg„tur„ cu acestea, la cerere, valoarea
oric„ror costuri de administrare suplimentar„ a ratei de
dob‚nd„ fix„, cu condi˛ia c„, dac„ valoarea acestor costuri
de administrare suplimentar„ a ratei de dob‚nd„ fix„ este
negativ„, Banca va credita c„tre Œmprumutat, la urm„toarea
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dat„ de plat„ a dob‚nzii aplicabil„, Ón euro, valoarea
acestor costuri de administrare suplimentar„ a ratei de
dob‚nd„ fix„.
(c) Dac„ orice sum„ Ónt‚rziat„ este pl„tit„ la o alt„ dat„
dec‚t ultima dat„ a perioadei dob‚nzii penalizatoare
aplicabile, Œmprumutatul va pl„ti c„tre Banc„, la cerere,
suma, dac„ aceasta exist„, cu care:
(1) dob‚nda care ar fi fost acumulat„ pentru o astfel de
sum„ Ónt‚rziat„ de la data primirii unei astfel de sume
Ónt‚rziate p‚n„ la ultima zi a perioadei dob‚nzii
penalizatoare aplicabile actuale Ón acel moment, la o rat„
egal„ cu rata specificat„ Ón sec˛iunea 3.09 a)(iii)(A) sau
3.09 a)(iii)(B), dup„ cum se aplic„, din Termenii ∫i
condi˛iile standard pentru astfel de perioad„ de dob‚nd„
penalizatoare
dep„∫e∫te:
(2) dob‚nda pe care Banca ar putea s-o ob˛in„ dac„ ar
depune o sum„ egal„ cu o astfel de sum„ Ónt‚rziat„
Óntr-un depozit la o banc„ important„ pe pia˛a interbancar„
din Bucure∫ti (referitor la orice parte denominat„ Ón lei a
acestei por˛iuni din Ómprumut) sau de pe pia˛a interbancar„
a Zonei euro (referitor la orice parte denominat„ Ón euro a
acestei por˛iuni din Ómprumut) pentru perioada care Óncepe
la data primirii acestei sume Ónt‚rziate ∫i care se termin„
Ón ultima zi a perioadei dob‚nzii penalizatoare aplicabile,
actual„ Ón acel moment.
(d) Un certificat al B„ncii pentru orice sum„ pl„tibil„ Ón
cadrul acestei sec˛iuni 3.10 va fi final, concludent ∫i
obligatoriu pentru Œmprumutat, cu excep˛ia cazului Ón care
se men˛ioneaz„ de Œmprumutat, cu acceptul B„ncii, c„ ar
con˛ine erori evidente.“
Sec˛iunea 1.02. Defini˛ii
Oriunde utiliza˛i Ón prezentul acord (inclusiv Ón preambul
∫i Ón anexe), cu excep˛ia cazului Ón care se precizeaz„
altfel sau Ón care contextul cere altfel, termenii defini˛i Ón
preambul au semnifica˛iile respective acordate acestora
acolo, termenii defini˛i Ón Termenii ∫i condi˛iile standard au
respectivele semnifica˛ii acordate acestora acolo ∫i urm„torii
termeni au semnifica˛iile urm„toare:
— costuri totale Ónseamn„ costul total pentru Banc„ al
finan˛„rii (exprimat ca rat„ anual„) Óntr-o perioad„ a
dob‚nzii pentru lei sau alt„ perioad„ relevant„ (incluz‚nd,
f„r„ limitare, perioada de dob‚nd„ penalizatoare) a por˛iunii
denominate Ón lei din Ómprumut, restant„ Ón acel moment
Ón timpul unei astfel de perioade a dob‚nzii pentru lei sau
al unei alte perioade relevante din orice surse pe care
Banca le selecteaz„, la discre˛ia sa, incluz‚nd, f„r„
limitare, toate taxele, dob‚nzile (inclusiv dob‚nda compus„
Ón cazurile c‚nd Banca nu poate corela scaden˛a
aranjamentelor sale de finan˛are cu durata unei perioade a
dob‚nzii pentru lei sau cu perioada dob‚nzii penalizatoare),
impozite, comisioane, costuri ∫i cheltuieli Ón contul sau
efectuate de c„tre Banc„ Ón transferarea de lei c„tre
Œmprumutat, cu condi˛ia c„, dac„ orice sume din costul
complet al B„ncii sunt pl„tite Ón valute, altele dec‚t lei,
Banca va converti aceste sume Ón lei utiliz‚nd rata de
schimb valutar disponibil„ B„ncii pentru conversia sau
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calcularea sumelor relevante la o astfel de dat„ ori o alt„
rat„, dup„ cum va fi determinat„ rezonabil de Banc„.
— Reprezentantul autorizat al Œmprumutatului Ónseamn„
ministrul finan˛elor publice al Œmprumutatului, cu excep˛ia
specifica˛iilor din sec˛iunea 2.04.
— Acordul BEI Ónseamn„ contractul de finan˛are BEI
care va fi Óncheiat Óntre Banca European„ de Investi˛ii ∫i
Œmprumutat, cu privire la finan˛area unei por˛iuni din
proiectul de autostrad„ Cernavod„—Constan˛a.
— Pagina de referin˛„ EURIBOR Ónseamn„ afi∫area
ratelor oferite pe pia˛a interbancar„ a Zonei euro pentru
depozite Ón euro, desemnat„ ca pagina 248 pe Telerate
(sau o alt„ pagin„ care poate substitui pagina 248 pe
Telerate Ón scopul afi∫„rii ratelor oferite pe pia˛a
interbancar„ a Zonei euro pentru depozitele Ón euro).
— Rata de referin˛„ EURIBOR Ónseamn„ rata anual„
oferit„ pentru depozitele Ón euro care apare pe pagina de
referin˛„ EURIBOR.
— Data de plat„ a dob‚nzii pentru euro are Ón˛elesul dat
Ón sec˛iunea 2.02 d).
— Perioada dob‚nzii pentru euro Ónseamn„, pentru orice
tragere denominat„ Ón euro, perioada care Óncepe de la
data unei astfel de trageri ∫i se termin„ la urm„toarea dat„
de plat„ a dob‚nzii pentru euro ∫i dup„ aceea fiecare
perioad„ de 6 luni Óncep‚nd la o dat„ de plat„ a dob‚nzii
pentru euro ∫i termin‚ndu-se la urm„toarea dat„ de plat„ a
dob‚nzii pentru euro; cu condi˛ia ca:
(a) Ón cazul Ón care o tragere denominat„ Ón lei sau
orice parte din aceasta urmeaz„ a fi redenominat„ Ón euro
Ón timpul oric„rei perioade a dob‚nzii pentru lei Ón
conformitate cu sec˛iunea 2.02 j), atunci, astfel cum este
prev„zut Ón sec˛iunea 2.02 j), o nou„ perioad„ a dob‚nzii
pentru euro pentru o astfel de tragere sau parte din
aceasta care va fi astfel redenominat„ Ón euro va Óncepe
la data acestei redenomin„ri ∫i se va termina fie: (x) dac„
o astfel de redenominare se face la mai pu˛in de
cincisprezece (15) zile lucr„toare anterioare datei urm„toare
de plat„ a dob‚nzii pentru euro, la data de plat„ a
dob‚nzii pentru euro care urmeaz„ urm„toarei date de
plat„ a dob‚nzii pentru euro; sau (y) altfel, la urm„toarea
dat„ de plat„ a dob‚nzii pentru euro ∫i, corespunz„tor,
fiecare perioad„ a dob‚nzii pentru euro ulterioar„ Ón
leg„tur„ cu o astfel de tragere redenominat„ Ón euro va fi
dup„ aceea o perioad„ de 6 luni, care Óncepe la o dat„
de plat„ a dob‚nzii pentru euro ∫i se termin„ la
urm„toarea dat„ de plat„ a dob‚nzii pentru euro;
(b) Ón cazul Ón care tragerea denominat„ Ón euro se
face cu mai pu˛in de cincisprezece (15) zile lucr„toare
anterioare urm„toarei date de plat„ a dob‚nzii pentru euro,
prima perioad„ a dob‚nzii pentru euro pentru o astfel de
tragere va Óncepe la data acestei trageri ∫i se va termina
la data de plat„ a dob‚nzii pentru euro care urmeaz„
urm„toarei date de plat„ a dob‚nzii pentru euro; ∫i
(c) Ón cazul Ón care o tragere denominat„ Ón lei sau
oricare parte din aceasta se redenomineaz„ Ón euro Ón
timpul oric„rei perioade a dob‚nzii pentru lei Ón
conformitate cu sec˛iunea 2.02 j)(2)(B) 2, Banca va avea
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dreptul s„ modifice durata oric„rei perioade a dob‚nzii
pentru euro.
— An fiscal Ónseamn„ anul fiscal al Œmprumutatului
Óncep‚nd la data de 1 ianuarie a fiec„rui an.
— Costurile de administrare suplimentar„ aferente ratei de
dob‚nd„ fix„ Ónseamn„ suma cu care fluxul ini˛ial de
venituri dep„∫e∫te fluxul de venituri Ónlocuit, unde:
(a) Fluxul ini˛ial de venituri Ónseamn„ agregatul valorilor
actualizate ale pl„˛ilor ratelor ∫i dob‚nzilor care sunt
datorate B„ncii Ón perioada de calcul (astfel cum este
definit„ Ón continuare) la partea de Ómprumut care este
obiectul ratei fixe a dob‚nzii dac„ o astfel de plat„
anticipat„, accelerarea sau anularea nu a ap„rut ∫i dac„
s-a acumulat dob‚nd„ pentru aceast„ parte din Ómprumut
la rata dob‚nzii pentru pia˛a de referin˛„ aplicabil„ pentru
aceast„ parte din Ómprumut.
(b) Fluxul de venituri Ónlocuit Ónseamn„ suma
urm„toarelor:
(1) agregatul valorilor actualizate ale oric„ror pl„˛i
r„mase ale ratelor ∫i dob‚nzii care, dup„ luarea Ón
considerare a acestei pl„˛i anticipate, anul„rii sau
acceler„rii, devin datorate B„ncii Ón perioada de calcul
pentru partea din Ómprumut care este obiectul ratei fixe a
dob‚nzii, dac„ s-a acumulat dob‚nda pentru aceast„ parte
din Ómprumut la rata dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„
aplicabil„ acestei p„r˛i din Ómprumut; ∫i
(2) dup„ cum este aplicabil:
(A) Ón cazul pl„˛ii anticipate conform sec˛iunii 3.07 din
Termenii ∫i condi˛iile standard, valoarea actualizat„ din
suma Ómprumutului ce va fi pl„tit„ anticipat, calculat„ prin
discontarea acestei sume de la data c‚nd aceast„ plat„
anticipat„ trebuie pl„tit„ p‚n„ la data de calcul (astfel cum
este definit mai jos) la rata de discontare (astfel cum este
definit„ mai jos); ∫i/sau
(B) Ón cazul oric„rei alte pl„˛i anticipate, suma
Ómprumutului care a fost pl„tit„ Ón avans; ∫i/sau
(C) Ón cazul unei acceler„ri, valoarea actualizat„ a
sumei Ómprumutului care a fost accelerat„, determinat„ prin
discontarea acestei sume de la data la care aceast„
accelerare intr„ Ón vigoare p‚n„ la data de calcul la rata
de discontare; ∫i/sau
(D) Ón cazul unei anul„ri, valoarea actualizat„ a sumei
Ómprumutului care a fost anulat„, determinat„ prin
discontarea acestei sume de la ultima dat„ de valabilitate
p‚n„ la data de calcul la rata de discontare.
(c) Pentru scopurile paragrafelor (a) ∫i (b)(1) de mai
sus, valoarea actualizat„ a fiec„rei pl„˛i a ratei ∫i a
dob‚nzii va fi determinat„ prin discontarea sumei acestei
pl„˛i de la data scaden˛ei ei p‚n„ la data de calcul,
utiliz‚nd rata de discontare.
(d) Data de calcul Ónseamn„:
(1) Ón cazul unei pl„˛i anticipate conform sec˛iunii 3.07
din Termenii ∫i condi˛iile standard, data cu dou„ zile
lucr„toare Ónainte de data la care devine scadent„ aceast„
plat„ anticipat„ sau, la alegerea B„ncii, data la care
aceast„ plat„ anticipat„ devine scadent„;

(2) Ón cazul oric„rei alte pl„˛i anticipate, data de
efectuare a acestei pl„˛i anticipate sau o alt„ dat„
ulterioar„ pe care Banca o stabile∫te la alegerea sa; ∫i
(3) Ón cazul unei acceler„ri sau anul„ri, data cu dou„
zile lucr„toare Ónainte de data la care aceast„ accelerare
sau anulare intr„ Ón vigoare sau, la alegerea B„ncii, data
la care intr„ Ón vigoare o astfel de accelerare sau anulare.
(e) Perioada de calcul Ónseamn„:
(1) Ón cazul unei pl„˛i anticipate conform sec˛iunii 3.07
din Termenii ∫i condi˛iile standard, perioada care Óncepe la
data la care o astfel de plat„ anticipat„ devine scadent„ ∫i
se termin„ la data final„ de rambursare a Ómprumutului;
(2) Ón cazul oric„rei alte pl„˛i anticipate, perioada care
Óncepe la data c‚nd o astfel de plat„ anticipat„ este
efectuat„ sau la o dat„ ulterioar„ pe care Banca o poate
stabili la alegerea sa ∫i care se termin„ la data final„ de
rambursare a Ómprumutului; ∫i
(3) Ón cazul unei acceler„ri sau anul„ri, perioada care
Óncepe la data c‚nd o astfel de accelerare sau anulare
intr„ Ón vigoare ∫i care se termin„ la data final„ de
rambursare a Ómprumutului.
(f) Rata de discontare Ónseamn„ factorul de discontare
pentru scaden˛a relevant„ derivat„ din curba îpar“ swap
pentru valuta Ómprumutului care este disponibil„ B„ncii pe
pia˛a swapurilor pentru rata dob‚nzii ∫i de op˛iuni la data
de calcul.
— Data de conversie a dob‚nzii Ónseamn„ o dat„ de
plat„ a dob‚nzii pentru euro aleas„ de Œmprumutat Ón
acest scop Ón conformitate cu sec˛iunea 2.02 h)(2)(B).
— Data de determinare a dob‚nzii Ónseamn„, pentru orice
perioad„ a dob‚nzii: (i) referitor la por˛iunea denominat„ Ón
euro din Ómprumut, data anterioar„ cu dou„ zile lucr„toare
Ónaintea primei zile a oric„rei perioade a dob‚nzii pentru
euro; ∫i (ii) referitor la por˛iunea denominat„ Ón lei din
Ómprumut, prima zi a acestei perioade a dob‚nzii pentru lei.
— Data de fixare a dob‚nzii Ónseamn„ o zi lucr„toare cu
cel pu˛in dou„ zile lucr„toare Ónainte de data de conversie
a dob‚nzii.
— Lei sau RON Ónseamn„ valuta legal„ a Rom‚niei.
— Data de plat„ a dob‚nzii pentru lei are Ón˛elesul dat Ón
sec˛iunea 2.02 d).
— Perioad„ a dob‚nzii pentru lei Ónseamn„, pentru orice
tragere denominat„ Ón lei, perioada care Óncepe de la data
unei astfel de trageri ∫i se termin„ la urm„toarea dat„ de
plat„ a dob‚nzii pentru lei ∫i dup„ aceea fiecare perioad„
de 3 luni Óncep‚nd la o dat„ de plat„ a dob‚nzii pentru
lei ∫i termin‚ndu-se la urm„toarea dat„ de plat„ a dob‚nzii
pentru lei, cu condi˛ia c„, dac„ o tragere denominat„ Ón lei
sau o parte din aceasta este redenominat„ Ón euro Ón
timpul oric„rei perioade a dob‚nzii pentru lei Ón
conformitate cu sec˛iunea 2.02 j), atunci, conform sec˛iunii
2.02 j), o astfel de perioad„ a dob‚nzii pentru lei pentru o
astfel de tragere sau o parte din aceasta se va termina la
data unei astfel de redenomin„ri.
— Eveniment de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei Ónseamn„
orice eveniment specificat Ón sec˛iunea 2.02 j).
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— Acordul de proiect Ónseamn„ acordul de proiect
semnat la data prezentului acord Óntre Agen˛ia de
implementare ∫i Banc„ cu privire la implementarea
Proiectului, astfel cum acest acord de proiect poate fi
amendat periodic.
— Rata dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„ — pentru scopurile
sec˛iunii 3.04 (b) din Termenii ∫i condi˛iile standard, ratele
dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„ vor fi:
(a) pentru por˛iunea denominat„ Ón euro din Ómprumut,
rata de referin˛„ EURIBOR care apare pe pagina de
referin˛„ EURIBOR la ora 11,00 a.m., ora Bruxelles-ului, la
data de determinare a dob‚nzii relevant„ pentru perioada
care este cea mai apropiat„ de durata perioadei dob‚nzii
pentru euro relevant„ (sau, dac„ dou„ perioade sunt la fel
de apropiate de durata perioadei dob‚nzii relevante, media
celor dou„ rate relevante), cu condi˛ia ca:
(i) dac„, pentru orice cauz„, rata de referin˛„
EURIBOR nu poate fi determinat„ la un astfel
de moment prin referire la pagina de referin˛„
EURIBOR, rata dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„ va
fi rata pe care Banca o stabile∫te ca fiind
media aritmetic„ [rotunjit„ superior, dac„ este
necesar, p‚n„ la cea mai apropiat„
∫aisprezecime de procent (1/16%)] a ratelor
anuale oferite pentru depozitele Ón euro Óntr-o
sum„ comparabil„ cu por˛iunea denominat„ Ón
euro din Ómprumut estimat„ s„ fie restant„ Ón
timpul perioadei dob‚nzii pentru euro relevant„
pentru o perioad„ egal„ cu acea perioad„ a
dob‚nzii pentru euro ce sunt transmise B„ncii
de c„tre 3 b„nci principale active pe pia˛a
interbancar„ Ón Zona euro selectat„ de Banc„;
∫i
(ii) dac„ Banca stabile∫te c„ depozitele Ón euro nu
sunt oferite pe pia˛a interbancar„ din Zona euro
Ón astfel de sume sau pentru astfel de perioade,
rata dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„ aplicabil„ va
fi costul pentru Banc„ (exprimat ca rat„ anual„)
de finan˛are a por˛iunii denominate Ón euro din
Ómprumut estimat„ s„ fie restant„ Ón perioada
dob‚nzii pentru euro relevant„ din orice surse
pe care le stabile∫te la alegerea sa; ∫i
(b) referitor la por˛iunea denominat„ Ón lei din Ómprumut,
rata de referin˛„ RBOR care apare pe pagina de referin˛„
RBOR la ora 11,00 a.m., ora local„ Bucure∫ti, la data de
determinare a dob‚nzii relevant„ pentru perioada care este
egal„ cu aceast„ perioad„ a dob‚nzii pentru lei, cu
condi˛ia ca:
(i) dac„, din orice motiv, dar Ón condi˛iile
subparagrafului (b)(ii) din aceast„ defini˛ie, rata
de referin˛„ RBOR nu poate fi stabilit„ Ón acel
moment prin referire la pagina de referin˛„
RBOR, rata dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„ care
se aplic„ pentru aceast„ perioad„ a dob‚nzii
pentru lei va fi costul total al B„ncii de finan˛are
a por˛iunii denominate Ón lei din Ómprumut,
estimat„ ca fiind restant„ Ón timpul acestei
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perioade a dob‚nzii pentru lei pentru o perioad„
egal„ cu aceast„ perioad„ a dob‚nzii pentru
legi din orice surse pe care Banca le va stabili
la alegerea sa; ∫i
(ii) Ón cazul Ón care Banca ∫i-a exercitat drepturile
Ón conformitate cu sec˛iunea 2.02 j) ca urmare
a apari˛iei unui eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei, rata dob‚nzii de pe pia˛a de
referin˛„ se va determina Ón conformitate cu
sec˛iunea 2.02 j).
— Pagina Reuters Ónseamn„ pagina de afi∫are astfel
cum este indicat„ Ón Serviciul Money 3000 Reuters sau
orice asemenea pagin„ care poate Ónlocui acea pagin„ sau
acel serviciu Ón scopul afi∫„rii ratelor sau pre˛urilor.
— Program de investi˛ii Ón sectorul rutier Ónseamn„
programul de investi˛ii Ón sectorul rutier astfel cum este
aprobat periodic de c„tre organiza˛ia relevant„ a
Œmprumutatului.
— Pagina de referin˛„ RBOR Ónseamn„ prezentarea ratei
de pe pia˛a interbancar„ din Bucure∫ti oferit„ pentru lei,
exprimat„ ca o rat„ anual„ ∫i introdus„ Ón coloana marcat„
îMEDIE“ pe ecranul paginii Reuters (sau oricare alt„
pagin„ ∫i/sau coloana de pe pagina Reuters Ón scopul
prezent„rii ratei pentru lei oferit„ pe pia˛a interbancar„ din
Bucure∫ti pentru depozite negarantate Ón lei).
— Rata de referin˛„ RBOR Ónseamn„ rata la care b„ncile
de pe pia˛a interbancar„ din Rom‚nia ofer„ s„ Ómprumute
depozite negarantate Ón lei care apare Ón pagina de
referin˛„ RBOR.
— Conturi speciale Ónseamn„ conturile speciale de
depozit la care se face referire Ón sec˛iunea 2.03 ∫i anexa
nr. 3.
— Acord de Ómprumut subsidiar Ónseamn„ acordul de
Ómprumut care se va Óncheia Óntre Agen˛ia de
implementare, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului din Rom‚nia ∫i Œmprumutatul, reprezentat de
Ministerul Finan˛elor Publice din Rom‚nia conform
sec˛iunii 3.01 a), Óntr-o form„ ∫i con˛inut satisf„c„toare
pentru Banc„, astfel cum acest acord de Ómprumut poate fi
amendat periodic.
— Diferen˛a ratelor pe 3 luni a dob‚nzii oferite/cerute la
RON Ónseamn„, referitor la orice parte denominat„ de lei
din Ómprumut care, periodic: (i) poate fi pl„tit„ anticipat sau
se poate solicita s„ fie pl„tit„ Ón avans de c„tre
Œmprumutat conform sec˛iunii 3.07 din Termenii ∫i condi˛iile
standard ori altfel; (ii) poate fi anulat„ conform
sec˛iunii 3.08 din Termenii ∫i condi˛iile standard sau altfel;
(iii) poate fi accelerat„ conform sec˛iunii 7.06 din Termenii
∫i condi˛iile standard ori devine scadent„ Ónainte de data
stabilit„ de scaden˛„; sau (iv) poate fi redenominat„ Ón
euro Ón conformitate cu sec˛iunea 2.02 j), diferen˛a
(exprimat„ ca o rat„ anual„) Óntre:
(a) rata anual„ pe care Banca o consider„ a fi media
aritmetic„ [rotunjit„ prin adaos, dac„ este necesar, la cea
mai apropiat„ ∫aisprezecime de procent (1/16%)] dintre
ratele anuale, comunicate B„ncii de c„tre b„nci importante
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active pe pia˛a interbancar„ din Bucure∫ti alese de c„tre
Banc„, la care aceste b„nci ar oferi depozite Ón lei
negarantate; ∫i
(b) rata anual„ pe care Banca o consider„ a fi media
aritmetic„ [rotunjit„ prin adaos, dac„ este necesar, la cea
mai apropiat„ ∫aisprezecime de procent (1/16%)] din ratele
anuale, comunicate B„ncii de c„tre b„nci importante active
pe pia˛a interbancar„ din Bucure∫ti alese de c„tre Banc„,
la care aceste b„nci ar lua depozite Ón lei ∫i ar pl„ti
dob‚nd„ pentru depozite Ón lei,
Ón fiecare caz: (i) pentru o sum„ comparabil„ cu o
astfel de parte denominat„ Ón lei din Ómprumut pl„tit„
anticipat, anulat„, accelerat„ sau Ón alt mod, redenominat„
(dup„ caz); ∫i (ii) pentru o perioad„ de 3 luni, la data la
care costurile de administrare suplimentar„ pl„tibile de
c„tre Œmprumutat Ón conformitate cu sec˛iunea 3.10 din
Termenii ∫i condi˛iile standard sunt calculate de c„tre
Banc„.
— Suma de baz„ a costurilor de administrare suplimentar„
are Ón˛elesul dat aceleia∫i expresii din sec˛iunea 3.10 din
Termenii ∫i condi˛iile standard.
Sec˛iunea 1.03. Interpretare
a) Œn prezentul acord, o referire la un anumit articol, la
o anumit„ sec˛iune sau anex„, cu excep˛ia cazului Ón care
se specific„ altfel Ón acest acord, va fi considerat„ ca o
referire la acel articol sau acea sec˛iune ori anex„ la
prezentul acord.
b) Œn prezentul acord, pentru evitarea oric„ror dubii,
sintagma parte denominat„ Ón euro din Ómprumut Ónseamn„
suma p„r˛ilor din Ómprumut trase Ón euro ∫i partea din
Ómprumut redenominat„ Ón euro din lei ca urmare a
sec˛iunii 2.02 j).
ARTICOLUL II
Termenii principali ai Ómprumutului

Sec˛iunea 2.01. Valoarea ∫i valuta
Banca este de acord s„ Ómprumute Œmprumutatului, Ón termenii
∫i condi˛iile expuse sau la care se face referire Ón prezentul acord,
suma de 88.790.000 EUR ∫i 204.047.921 RON.
Sec˛iunea 2.02. Al˛i termeni financiari ai Ómprumutului
a) Valoarea minim„ a tragerii va fi de: (i) 250.000 EUR,
cu privire la partea denominat„ Ón euro din Ómprumut; ∫i
de (ii) 750.000 RON, cu privire la partea denominat„ Ón lei
din Ómprumut.
b) Valoarea minim„ a ramburs„rii anticipate va fi de:
(i) 5 milioane EUR, cu privire la partea denominat„ Ón euro
din Ómprumut; ∫i de (ii) 15 milioane RON, cu privire la
partea denominat„ Ón lei din Ómprumut.
c) Valoarea minim„ de anulat va fi de: (i) 5 milioane EUR,
cu privire la partea denominat„ Ón euro din Ómprumut; ∫i
(ii) 15 milioane RON, cu privire la partea denominat„ Ón lei
din Ómprumut.

d) Œn conformitate cu sec˛iunea 2.02 j)(2)(B)2, datele de
plat„ a dob‚nzii aferente p„r˛ii denominate Ón lei din
Ómprumut vor fi 6 februarie, 6 mai, 6 august ∫i 6 noiembrie
ale fiec„rui an (fiecare fiind denumit„ îdat„ de plat„ a
dob‚nzii pentru lei“). Datele de plat„ a dob‚nzii aferente
p„r˛ii denominate Ón euro din Ómprumut vor fi 6 februarie ∫i
6 august ale fiec„rui an (fiecare fiind denumit„ îdat„ de
plat„ a dob‚nzii pentru euro“).
e) Presupun‚nd folosirea complet„ a Ómprumutului
Ónainte de prima dat„ de rambursare a Ómprumutului, la
care o parte din capitalul Ómprumutului este rambursat„,
Œmprumutatul va rambursa suma Ómprumutului la
urm„toarele date, cu urm„toarele valori:
Data

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Valoarea capitalului scadent

ramburs„rii

Partea denominat„

Partea denominat„

Ómprumutului

Ón euro din Ómprumut

Ón lei din Ómprumut

(EUR)

(RON)

februarie 2010
mai 2010
august 2010
noiembrie 2010
februarie 2011
mai 2011
august 2011
noiembrie 2011
februarie 2012
mai 2012
august 2012
noiembrie 2012
februarie 2013
mai 2013
august 2013
noiembrie 2013
februarie 2014
mai 2014
august 2014
noiembrie 2014
februarie 2015
mai 2015
august 2015
noiembrie 2015
februarie 2016
mai 2016
august 2016
noiembrie 2016
februarie 2017
mai 2017
august 2017
noiembrie 2017
februarie 2018
mai 2018
august 2018
noiembrie 2018
februarie 2019

3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000

4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
4.250.000
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Data

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Valoarea capitalului scadent

ramburs„rii

Partea denominat„

Partea denominat„

Ómprumutului

Ón euro din Ómprumut

Ón lei din Ómprumut

(EUR)

(RON)

mai 2019
4.250.000
august 2019
3.700.000
4.250.000
noiembrie 2019
4.250.000
februarie 2020
3.700.000
4.250.000
mai 2020
4.250.000
august 2020
3.700.000
4.250.000
noiembrie 2020
4.250.000
februarie 2021
3.700.000
4.250.000
mai 2021
4.250.000
august 2021
3.690.000
4.250.000
noiembrie 2021
4.297.921
F„r„ a ˛ine seama de cele anterior men˛ionate, Ón cazul
Ón care: (i) Œmprumutatul nu trage Óntreaga sum„ a
Ómprumutului Ónainte de prima dat„ de rambursare a
Ómprumutului specificat„ Ón prezenta sec˛iune 2.02 e); ∫i
(ii) Banca extinde ultima dat„ de tragere specificat„ Ón
sec˛iunea 2.02 f) p‚n„ la o dat„ ulterioar„ primei date de
rambursare a Ómprumutului, atunci fiecare sum„ tras„ la
data sau dup„ prima dat„ de rambursare a Ómprumutului
va fi alocat„ pentru a fi rambursat„ Ón sume egale la mai
multe date de rambursare a Ómprumutului relevante care
urmeaz„ dup„ data efectu„rii acestei trageri (Banca va
ajusta sumele alocate dup„ cum este necesar pentru
rotunjire). Periodic, Banca va Ón∫tiin˛a Œmprumutatul cu
privire la astfel de aloc„ri, dac„ este cazul. Suplimentar,
f„r„ a ˛ine cont de cele men˛ionate anterior, Ón cazul
redenomin„rii oric„rei p„r˛i a por˛iunii denominate Ón lei a
Ómprumutului Ón euro, aceast„ parte redenominat„ a
Ómprumutului va fi alocat„ pentru rambursare Ón sume
egale la datele de rambursare a Ómprumutului ulterioare,
aferente datelor de plat„ a dob‚nzii pentru euro.
Sumele trase Ón euro trebuie rambursate Ón euro, iar
sumele trase Ón lei trebuie rambursate Ón lei. F„r„ a ˛ine
cont de fraza anterioar„, dup„ redenominarea oric„rei p„r˛i
a por˛iunii denominate Ón lei a Ómprumutului Ón euro Ón
conformitate cu sec˛iunea 2.02 j), toate sumele datorate
prin prezentul acord vor fi pl„tibile Ón euro.
f) Ultima dat„ de tragere va fi data de 31 decembrie
2010 sau o astfel de dat„ ulterioar„ acesteia pe care o va
stabili Banca la alegerea sa ∫i o va notifica Œmprumutatului.
g) Rata comisionului de angajament va fi 0,5% pe an.
Comisionul de angajament referitor la partea denominat„ Ón
euro a Ómprumutului va fi pl„tibil Ón euro ∫i referitor la
partea denominat„ Ón lei a Ómprumutului va fi pl„tibil Ón lei.
h) Rata dob‚nzii
(1) Œmprumutul este supus unei rate variabile a dob‚nzii.
Œn scopul respect„rii prevederilor incluse Ón sec˛iunea 3.04 (b)
din Termenii ∫i condi˛iile standard, rata dob‚nzii pe pia˛a de
referin˛„ va fi dup„ cum este specificat„ Ón sec˛iunea 1.02.
Pentru a evita neclarit„˛ile, partea denominat„ Ón lei a
Ómprumutului va fi supus„ ratei dob‚nzii pe pia˛a de
referin˛„ aplicabil„, specificat„ Ón subparagraful (b) al
defini˛iei din sec˛iunea 1.02 a ratei dob‚nzii pe pia˛a de
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referin˛„, iar partea denominat„ Ón euro a Ómprumutului va fi
supus„ ratei dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„ aplicabil„,
specificat„ Ón subparagraful (a) al defini˛iei ratei dob‚nzii pe
pia˛a de referin˛„ din sec˛iunea 1.02.
(2) F„r„ a ˛ine cont de cele men˛ionate anterior,
Œmprumutatul poate, ca o alternativ„ de a pl„ti dob‚nda la
o rat„ variabil„ a dob‚nzii pentru tot sau orice por˛iune din
partea din Ómprumut denominat„ Ón euro r„mas„ de tras la
acel moment, s„ aleag„ s„ pl„teasc„ dob‚nda la o rat„
fix„ a dob‚nzii pentru o astfel de por˛iune a Ómprumutului
dup„ cum urmeaz„:
(A) Œmprumutatul va avea posibilitatea de a exercita
aceast„ op˛iune dac„:
(i)

la momentul exercit„rii niciun eveniment
specificat Ón sec˛iunea 7.01 din Termenii ∫i
condi˛iile standard (∫i niciun eveniment care
cu notificarea ∫i/sau trecerea timpului ar deveni
un astfel de eveniment) nu a ap„rut ∫i nu
continu„; ∫i

(ii)

suma aferent„ p„r˛ii denominate Ón euro a
Ómprumutului, care este convertit„ de la o rat„
variabil„ a dob‚nzii la o rat„ fix„ a dob‚nzii, nu
este mai mic„ de 5 milioane EUR.

(B) Œmprumutatul va exercita aceast„ op˛iune prin
notificarea B„ncii cu minimum 5 zile lucr„toare Ónainte de
data propus„ pentru stabilirea ratei fixe a dob‚nzii. Aceast„
notificare, dac„ Banca nu convine altfel, va fi irevocabil„ ∫i
va preciza data de fixare a ratei fixe a dob‚nzii ∫i data de
conversie a dob‚nzii aleas„ de c„tre Œmprumutat, precum
∫i suma din Ómprumut care va fi convertit„ la o rat„ fix„ a
dob‚nzii.
(C) Œncep‚nd cu data de conversie a dob‚nzii, partea
denominat„ Ón euro din Ómprumut astfel transformat„ (dup„
cum se va specifica Ón notificarea Œmprumutatului) va fi
supus„ unei rate fixe a dob‚nzii. Œn scopul respect„rii
obliga˛iilor incluse Ón sec˛iunea 3.04 (a) din Termenii ∫i
condi˛iile standard, rata dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„ va fi
rata fix„ a dob‚nzii la termen pentru euro care este
disponibil„ B„ncii pe pia˛a swap a ratei dob‚nzilor la o
dat„ de fixare a dob‚nzii pentru perioada Óncep‚nd cu
data de conversie a dob‚nzii ∫i termin‚ndu-se la ultima
dat„ de rambursare a Ómprumutului, lu‚nd Ón considerare
graficele de rambursare a ratelor ∫i de plat„ a dob‚nzilor
Ómprumutului. Banca va calcula rata fix„ a dob‚nzii la
aceast„ dat„ de fixare a dob‚nzii ∫i va notifica
Œmprumutatul.
(D) Banca poate alege Ón orice moment s„ consolideze
toate ratele fixe ale dob‚nzii aplicabile anumitor por˛iuni din
Ómprumut Óntr-o singur„ rat„ fix„ a dob‚nzii egal„ cu media
ponderat„ a ratelor fixe ale dob‚nzii aplicabile por˛iunilor
din Ómprumut. Banca va calcula aceast„ rat„ fix„ a
dob‚nzii consolidat„ ∫i o va notifica prompt Œmprumutatului.
Aceast„ rat„ fix„ a dob‚nzii consolidat„ va fi aplicabil„
tuturor por˛iunilor din Ómprumut purt„toare de dob‚nd„ la
rate fixe de dob‚nd„ Óncep‚nd cu prima dat„ a pl„˛ii
dob‚nzii Ón euro dup„ notificarea Œmprumutatului de c„tre
Banc„.
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i) Œmprumutatul va pl„ti rata de capital ∫i dob‚nda
(incluz‚nd dob‚nda penalizatoare), va pl„ti anticipat ratele
∫i va pl„ti orice taxe ∫i costuri cu privire la orice parte a
Ómprumutului Ón valuta aplicabil„ unei astfel de p„r˛i din
Ómprumut, cu condi˛ia ca, Ón cazul Ón care Banca
redenomineaz„ Ón euro partea din Ómprumut denominat„ Ón
lei, Ón conformitate cu sec˛iunea 2.02 j), astfel de pl„˛i s„
fie f„cute Ón euro.
j) Œntreruperea func˛ion„rii pie˛ei
(1) Referitor la orice parte din Ómprumut denominat„ Ón lei:
(A) dac„, anterior oric„rei perioade a dob‚nzii pentru
lei, Banca stabile∫te (la alegerea sa) c„, Ón ceea ce
prive∫te o astfel de parte din Ómprumut: (i) nu este
capabil„ s„ determine rata dob‚nzii pe pia˛a de referin˛„
pentru o astfel de perioad„ a dob‚nzii pentru lei; sau (ii)
nu va fi capabil„ s„ ob˛in„ fonduri Ón lei Ón suma unei
astfel de p„r˛i din Ómprumut pentru o astfel de perioad„ a
dob‚nzii pentru lei; sau (iii) costurile totale ale B„ncii
pentru ob˛inerea finan˛„rii pentru o astfel de parte din
Ómprumut pentru o astfel de perioad„ a dob‚nzii pentru lei
dep„∫esc sau (dac„ Banca trebuie s„ ob˛in„ o astfel de
finan˛are) ar dep„∫i rata de referin˛„ RBOR pentru o
perioad„ egal„ cu o astfel de perioad„ a dob‚nzii pentru
lei (astfel cum a fost stabilit„ la Ónceputul unei astfel de
perioade a dob‚nzii pentru lei) plus 2% pe an; sau
(B) dac„, la un moment dat, Banca stabile∫te (la
alegerea sa) c„: (i) nu este capabil„ s„ ob˛in„ finan˛are Ón
lei Ón suma unei astfel de p„r˛i din Ómprumut Ón vederea
refinan˛„rii ∫i/sau prelungirii aranjamentelor pentru finan˛area
Ón lei a sumelor scadente Ón cadrul unei astfel de perioade
a dob‚nzii pentru lei; sau (ii) costurile totale ale B„ncii
pentru orice perioad„ a dob‚nzii pentru lei Ón vederea
ob˛inerii sau men˛inerii unei finan˛„ri Ón lei a unei astfel de
p„r˛i a Ómprumutului dep„∫esc sau (dac„ Banca urma s„
ob˛in„ o astfel de finan˛are) ar trebui s„ dep„∫easc„ rata
de referin˛„ RBOR pentru o perioad„ egal„ cu o astfel de
perioad„ a dob‚nzii pentru lei (astfel cum a fost
determinat„ la Ónceputul unei astfel de perioade a dob‚nzii
pentru lei) plus 2% pe an,
atunci Banca va fi Óndrept„˛it„ s„ implementeze ∫i s„
Ónt„reasc„ prevederile referitoare la Óntreruperea func˛ion„rii
pie˛ei, stabilite Ón sec˛iunile 2.02 j) (2) ∫i (3) de mai jos
(dup„ cum sunt aplicabile), prin notificarea c„tre
Œmprumutat a apari˛iei unor evenimente de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei relevante ∫i, Ón conformitate cu sec˛iunea
2.02 j)(7), s„ suspende orice tragere solicitat„ Ón lei de
c„tre Œmprumutat, Ón func˛ie de rezolvarea unor astfel de
evenimente de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei Ón
conformitate cu aceast„ sec˛iune 2.02 j).
(2) Dac„ se produce un eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei, altul dec‚t un eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei la care se face referire Ón
sec˛iunea 2.02 j)(1)(B)(i), atunci:
(A) imediat dup„ Ón∫tiin˛area despre producerea unui
astfel de eveniment de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei,
Banca va negocia cu Œmprumutatul cu bun„ credin˛„ ∫i cu
scopul de a conveni o baz„ alternativ„ de finan˛are a
por˛iunii denominate Ón lei a Ómprumutului ∫i calcularea
periodic a ratei dob‚nzii aplicabile la aceasta. Dac„, Ón
termen de treizeci (30) de zile de la data acestei Ón∫tiin˛„ri
[la aceast„ dat„ se face referire Ón aceast„ sec˛iune
2.02 j) ca îdata de terminare a rezolv„rii alternativei la
EIFP“], Banca ∫i Œmprumutatul au convenit Ón scris o astfel

de baz„ alternativ„, dob‚nda se va acumula pentru
aceast„ por˛iune din Ómprumut Ón conformitate cu aceast„
baz„ alternativ„: (i) Ón cazul oric„rui eveniment de
Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei la care se face referire Ón
sec˛iunea 2.02 j) (1) (A), de la Ónceputul perioadei dob‚nzii
pentru lei care Óncepe la sau imediat dup„ data la care
Œmprumutatul a fost Ón∫tiin˛at cu privire la producerea
evenimentului de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei relevant;
sau (ii) Ón cazul unui eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei la care se face referire Ón
sec˛iunea 2.02 j)(1)(B)(ii), de la prima dat„ a perioadei
dob‚nzii pentru lei Ón timpul c„reia Œmprumutatul va fi fost
Ón∫tiin˛at despre producerea acestui eveniment de
Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei; ∫i
(B) dac„ Banca ∫i Œmprumutatul nu ajung la o
Ón˛elegere cu privire la aceast„ baz„ alternativ„ p‚n„ la
data de terminare a rezolv„rii alternativei EIFP prev„zute
Ón sec˛iunea 2.02 j)(2)(A), atunci Banca poate alege,
unilateral, prin transmiterea c„tre Œmprumutat a unei
Ón∫tiin˛„ri scrise, fie:
1. s„ redenomineze Ón euro aceast„ por˛iune
denominat„ Ón lei din Ómprumut de la data corespunz„toare
la dou„ zile lucr„toare dup„ data de terminare a rezolv„rii
alternativei EIFP ∫i o nou„ perioad„ a dob‚nzii pentru euro
va Óncepe la data acestei redenomin„ri, cu condi˛ia ca:
(i) Ón cazul oric„rui eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei la care se face referire Ón
sec˛iunea 2.02 j)(1)(A), rata dob‚nzii care
urmeaz„ s„ fie aplicat„ por˛iunii denominate
Ón lei din Ómprumut Ón timpul perioadei care
Óncepe de la Ónceputul perioadei dob‚nzii
aplicabile care Óncepe la sau imediat dup„ data
la care Œmprumutatul a fost Ón∫tiin˛at despre
producerea unui eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei relevant p‚n„ la data unei
astfel de redenomin„ri va fi determinat„ de
Banc„ prin referire la marj„, plus costul total al
B„ncii pentru finan˛area acestei por˛iuni din
Ómprumut Ón aceast„ perioad„;
(ii) Ón cazul unui eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei la care se face referire Ón
sec˛iunea 2.02 j)(1)(B)(ii), rata dob‚nzii care
urmeaz„ s„ se aplice por˛iunii denominate Ón lei
din Ómprumut Ón timpul perioadei Óncep‚nd de la
Ónceputul perioadei dob‚nzii aplicabile Ón timpul
c„reia Œmprumutatul a fost Ón∫tiin˛at despre
producerea unui eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei relevant p‚n„ la data unei
astfel de redenomin„ri va fi determinat„ de
Banc„ prin referire la marj„, plus costul total al
B„ncii pentru finan˛area acestei por˛iuni din
Ómprumut Ón aceast„ perioad„; ∫i
(iii) pentru o nou„ perioad„ a dob‚nzii pentru euro
Óncep‚nd la data acestei redenomin„ri ∫i pentru
orice perioad„ a dob‚nzii ulterioar„, Banca va
stabili pentru fiecare dintre aceste perioade ale
dob‚nzii pentru euro rata dob‚nzii care urmeaz„
s„ fie aplicat„ acestei por˛iuni din Ómprumut
astfel redenominat„ prin referire la marj„, plus
rata pe pia˛„ a dob‚nzii de referin˛„ care se
aplic„ la tragerile denominate Ón euro conform
celor stabilite Ón prezenta sec˛iune; fie
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2. Óncep‚nd cu prima zi a perioadei dob‚nzii pentru lei
pe parcursul c„reia Œmprumutatul a fost Ón∫tiin˛at cu privire
la apari˛ia evenimentului de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei
relevant, s„ determine, pentru fiecare perioad„ a dob‚nzii
pentru lei, dob‚nda aferent„ unei astfel de por˛iuni a p„r˛ii
denominate Ón lei a Ómprumutului, prin referire la marj„ plus
costul total pentru finan˛area por˛iunii din Ómprumut; cu
condi˛ia c„: (i) Banca va avea dreptul, la alegerea sa, s„
schimbe durata perioadei de dob‚nd„ (incluz‚nd perioada
de dob‚nd„ pe durata c„reia Œmprumutatul a fost notificat
cu privire la apari˛ia unui eveniment de Óntrerupere a
func˛ion„rii pie˛ei relevant) ∫i, corespunz„tor datei de plat„
a dob‚nzii, prin transmiterea c„tre Œmprumutat a unei
notific„ri scrise despre acestea; ∫i (ii) orice astfel de
schimbare a perioadei de dob‚nd„ (sau a datei de plat„ a
dob‚nzii) va avea efect Óncep‚nd cu data specificat„ de
c„tre Banc„ Ón notificarea scris„.
(3) Dac„ Ón orice moment se produce un eveniment
de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei descris Ón
sec˛iunea 2.02 j)(1)(B)(i), atunci Banca va fi imediat
Óndrept„˛it„, f„r„ nicio am‚nare, doar cu condi˛ia notific„rii
Œmprumutatului, s„ redenomineze Ón euro por˛iunea
denominat„ Ón lei din Ómprumut din orice zi lucr„toare pe
care o poate stabili Banca la alegerea sa. Œn acest caz:
(i) dob‚nda acumulat„ la aceast„ por˛iune din Ómprumut
pentru perioada Óncep‚nd de la Ónceputul perioadei
dob‚nzii pentru lei Ón timpul c„reia Œmprumutatul a fost
Ón∫tiin˛at despre producerea unui astfel de eveniment de
Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei p‚n„ la data unei astfel de
redenomin„ri va fi determinat„ de c„tre Banc„ prin referire
la marj„, plus costul total al B„ncii pentru finan˛area unei
astfel de por˛iuni din Ómprumut pentru perioada respectiv„;
∫i (ii) o nou„ perioad„ a dob‚nzii va Óncepe la data
acestei redenomin„ri, iar sec˛iunea 2.02 j)(2)(B)1.(iii) se va
aplica mutatis mutandis.
(4) Pentru scopurile prezentei sec˛iuni 2.02 j),
echivalentul Ón euro al oric„rei sume denominate Ón lei va
fi determinat prin utilizarea ratei de schimb la care Banca
este capabil„ s„ cumpere lei pentru euro.
(5) Œ n s c o p u l e v i t „ r i i a m b i g u i t „ ˛ i i , p r e z e n t a
sec˛iune 2.02 j) se va aplica Ón exclusivitate situa˛iilor care
sunt Ón afara controlului rezonabil al B„ncii, incluz‚nd, f„r„
limitare, Ón cazurile Ón care este sau devine ilegal pentru
Banc„ Ón orice jurisdic˛ie s„ fac„, s„ men˛in„ ori s„
finan˛eze orice por˛iune denominat„ Ón lei din Ómprumut, fie
total, fie par˛ial, sau Ón cazul oric„rei lipse de lichidit„˛i sau
nedisponibilit„˛i a oric„rui instrument de finan˛are bazat pe
lei. Pentru a evita Ón continuare orice dubiu, Ón situa˛ia Ón
care prevederile anterioare din prezenta sec˛iune 2.02 j) nu
se vor aplica pentru orice motiv, Œmprumutatul va continua
s„ pl„teasc„ dob‚nda Ón cadrul Œmprumutului la rata pe
care ar fi fost r„spunz„tor s„ o pl„teasc„ Ón afara
producerii evenimentelor de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei
relevante.
(6) F„r„ a se ˛ine cont de prevederile sec˛iunii 3.04 (b) (iv)
din Termenii ∫i condi˛iile standard, la producerea
evenimentului de Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei, Banca va
stabili rata dob‚nzii ∫i costul total aplicabile unei astfel de
perioade a dob‚nzii pentru lei ∫i orice perioad„ a dob‚nzii
relevante ulterioar„ ∫i va notifica cu privire la acestea nu
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mai t‚rziu de ultima zi a unei astfel de perioade a
dob‚nzii.
(7) F„r„ a se ˛ine cont de ultimul paragraf din cadrul
sec˛iunii 2.02 j)(1), la producerea evenimentului de
Óntrerupere a func˛ion„rii pie˛ei, Banca, la solicitarea
Œmprumutatului, va redenomina Ón euro, la un curs
disponibil B„ncii, orice sume Ón lei solicitate a fi trase, dar
netrase Ónc„ Ón orice zi lucr„toare dup„ cum poate fi
selectat„ de c„tre Banc„, ac˛ion‚nd numai la alegerea sa.
Œn astfel de cazuri, prevederile sec˛iunii 2.02 j)(2)(B)1.(iii) se
vor aplica mutatis mutandis.
Sec˛iunea 2.03. Tragerile ∫i conturile speciale
a) Suma disponibil„ poate fi tras„ periodic Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord
pentru finan˛area cheltuielilor efectuate (sau, dac„ Banca
agreeaz„ altfel, care urmeaz„ s„ fie efectuate) Ón sensul
costului rezonabil al bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor
necesare pentru Proiect ∫i comisionul ini˛ial.
b) Œmprumutatul autorizeaz„ prin aceasta Banca s„
efectueze trageri din suma disponibil„ Ón sum„ echivalent„
cu comisionul ini˛ial ∫i s„ Ó∫i pl„teasc„ comisionul ini˛ial Ón
numele Œmprumutatului, Ón cazul Ón care Œmprumutatul
notific„ B„ncii s„ efectueze aceast„ plat„ nu mai t‚rziu de
3 zile dup„ data intr„rii Ón vigoare.
c) Œmprumutatul, pentru obiectivele Proiectului, va deschide
∫i va men˛ine conturi speciale de depozit, fiecare denominate
Ón valuta Ómprumutului aplicabil„ la o banc„ comercial„
acceptat„ de c„tre Banc„ Ón termeni ∫i condi˛ii satisf„c„toare
pentru Banc„, incluz‚nd protec˛ie adecvat„ Ómpotriva
compens„rii, confisc„rii ∫i sechestrului. Dac„ Œmprumutatul
dore∫te s„ efectueze trageri pentru a depozita Ón ∫i pl„˛i
directe din orice cont special [Ón loc de trageri Ón conformitate
cu sec˛iunea 2.03 a)], astfel de trageri pot fi f„cute Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la prezentul acord.
Sec˛iunea 2.04. Reprezentan˛i autoriza˛i pentru trageri
Directorul general al Agen˛iei de implementare este
desemnat ca reprezentant autorizat al Œmprumutatului cu
scopul de a Óntreprinde orice ac˛iune necesar„ sau permis„
a fi efectuat„ Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii 2.03 a)
∫i Ón conformitate cu prevederile sec˛iunilor 3.01 ∫i 3.02 din
Termenii ∫i condi˛iile standard.
ARTICOLUL III
Executarea Proiectului

Sec˛iunea 3.01. Alte condi˛ionalit„˛i afirmative ale
Proiectului
Œn completare la setul de responsabilit„˛i generale
prev„zute Ón art. IV ∫i V din Termenii ∫i condi˛iile standard,
Œmprumutatul, dac„ Banca nu accept„ altfel:
a) va asigura Agen˛iei de implementare, Ón conformitate
cu Acordul de Ómprumut subsidiar, accesul la fondurile
Ómprumutului Ón scopul implement„rii Proiectului:
b) va exercita drepturile sale Ón cadrul Acordului de
Ómprumut subsidiar Óntr-o manier„ care s„ protejeze
interesele Œmprumutatului ∫i ale B„ncii ∫i s„ corespund„ cu
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prevederile prezentului acord ∫i s„ Óndeplineasc„ scopurile
pentru care este f„cut acest Ómprumut;
c) nu va delega, amenda, abroga sau acorda derog„ri
de la prevederile Acordului de Ómprumut subsidiar Óntr-o
manier„ care s„ afecteze negativ Proiectul sau prezentul
acord de Ómprumut dec‚t Ón cazul Ón care Banca va fi de
acord;
d) se va asigura c„ Agen˛ia de implementare Ó∫i va
Óndeplini toate obliga˛iile prev„zute Ón Acordul de proiect,
incluz‚nd f„r„ limitare obliga˛iile privind:
1. Ónfiin˛area ∫i derularea activit„˛ii unei unit„˛i de
implementare a Proiectului, astfel cum este prev„zut Ón
sec˛iunea 2.03 din Acordul de proiect;
2. achizi˛ia bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor pentru
Proiect, astfel cum este prev„zut Ón sec˛iunea 2.04 din
Acordul de proiect;
3. problemele privind protec˛ia mediului Ón conformitate
cu prevederile sec˛iunii 2.05 din Acordul de proiect;
4. angajarea ∫i folosirea consultan˛ilor pentru a asista
implementarea Proiectului Ón conformitate cu prevederile
sec˛iunii 2.06 din Acordul de proiect;
5. preg„tirea ∫i transmiterea rapoartelor privind probleme
referitoare la Proiect ∫i la activitatea Agen˛iei de
implementare Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii 2.07
din Acordul de proiect;
6. Óntre˛inerea procedurilor, Ónregistr„rilor ∫i conturilor,
preg„tirea, auditarea ∫i transmiterea c„tre Banc„ a
declara˛iilor financiare ∫i furnizarea c„tre aceasta a oric„ror
informa˛ii importante privind derularea Proiectului ∫i
activitatea Agen˛iei de implementare Ón conformitate cu
prevederile sec˛iunii 3.01 din Acordul de proiect;
7. respectarea tuturor condi˛ionalit„˛ilor privind aspectele
financiare ∫i opera˛ionale ale Proiectului ∫i ale Agen˛iei de
implementare Ón conformitate cu prevederile sec˛iunilor
3.02, 3.03 ∫i 3.04 din Acordul de proiect;
8. p‚n„ la 31 decembrie 2008, atribuirea, ca proiectpilot, cel pu˛in a unui contract de Óntre˛inere ∫i operare
bazat pe criterii de performan˛„, pentru un sector de
autostrad„ ∫i un astfel de contract pentru un sector de
drum na˛ional care s„ nu fie autostrad„, ∫i, Ón timp de
18 luni de la aceast„ atribuire, aprobarea unui plan, Ón
form„ ∫i con˛inut satisf„c„toare pentru Banc„, pentru
introducerea acestui tip de contracte bazate pe criterii de
performan˛„ pentru operarea ∫i Óntre˛inerea re˛elei de
drumuri na˛ionale incluz‚nd activit„˛ile/lucr„rile de reabilitare
a drumurilor;
e) va Óntreprinde sau va determina Óntreprinderea tuturor
ac˛iunilor necesare pentru a asigura fondurile adecvate
necesare (incluz‚nd contribu˛ia Œmprumutatului pentru
proiecte rutiere pentru finalizarea Proiectului);
f) Óncep‚nd cu anul fiscal 2007, va asigura c„
cheltuielile anuale de Óntre˛inere cu lucr„ri fizice pentru
re˛eaua na˛ional„ de drumuri, astfel cum este prev„zut„ Ón
bugetul anual al Œmprumutatului, nu sunt mai mici de
10.000 EUR (sau echivalentul Ón alt„ valut„) pe kilometru
de drum aflat Ón administrarea Agen˛iei de implementare;

g) p‚n„ la 31 decembrie 2007 va implementa
recomand„rile-cheie, acceptate de c„tre Œmprumutat, privind
cerin˛ele pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea European„
din studiul finan˛at de Uniunea European„ privind taxele
utilizatorilor de drum Ón forma ∫i con˛inutul acceptate de
Banc„ pentru a se asigura c„: (i) taxele de la utilizatorii
de drum, impuse pe diferite categorii de vehicule, reflect„
Ón general costul folosirii acestor vehicule pe re˛eaua de
drumuri na˛ionale; ∫i (ii) veniturile colectate din taxele de la
utilizatorii de drumuri sunt suficiente s„ acopere cel pu˛in
operarea, Óntre˛inerea ∫i necesit„˛ile de reÓnnoire pentru
toate clasele de drum;
h) p‚n„ la 31 decembrie 2007 va preg„ti ∫i va
transmite pentru aprobarea organiza˛iei legislative rom‚ne o
nou„ legisla˛ie referitoare la instalarea, Óntre˛inerea,
repararea ∫i mutarea oric„ror structuri legate de utilit„˛i din,
de deasupra ∫i de sub drumuri;
i) va men˛ine periodic aranjamentele necesare cu
Agen˛ia de implementare ∫i Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului din Rom‚nia pentru asigurarea
nivelului acceptabil de finan˛are (incluz‚nd, printre altele,
aloca˛iile bugetare), pentru operarea ∫i Óntre˛inerea
drumurilor ∫i pentru plata serviciului datoriei Ómprumutului
(prin niveluri acceptabile de venituri din roviniet„, prin
contribu˛iile Œmprumutatului la proiectele de drum ∫i prin
contribu˛iile bugetare);
j) nu va aproba niciun alt program de investi˛ii sau
finan˛are privind orice alt proiect de infrastructur„ rutier„ Ón
Rom‚nia (inclusiv prin emitere de garan˛ii) care s„
afecteze Ón mod negativ implementarea Proiectului sau a
oric„rei p„r˛i din acesta ori care ar reduce disponibilitatea
contribu˛iilor Œmprumutatului la proiectele de drumuri
solicitate pentru Óntre˛inerea re˛elei existente de drumuri
na˛ionale la un nivel satisf„c„tor ∫i implementarea
Programului de investi˛ii Ón sectorul rutier;
k) p‚n„ la 31 decembrie 2008 va implementa
schimb„rile necesare Ón legisla˛ia rom‚neasc„, Ón form„ ∫i
con˛inut satisf„c„toare pentru Banc„, pentru a permite
finan˛area public„ a contractelor pe termen lung de operare
∫i Óntre˛inere bazate pe criterii de performan˛„;
l) va asigura c„ toate investi˛iile Œmprumutatului cu o
valoare mai mare de 5 milioane EUR (sau echivalent) vor avea
o rat„ a rentabilit„˛ii interne economice de cel pu˛in 10%.
ARTICOLUL IV
Suspendarea ∫i anularea

Sec˛iunea 4.01. Suspendarea
Sunt specificate, Ón scopurile respect„rii prevederilor
sec˛iunii 7.01 (a)(xiv) din Termenii ∫i condi˛iile standard,
urm„toarele:
a) cadrul legislativ ∫i normativ aplicabil sectorului rutier
din teritoriul Œmprumutatului s„ fi fost amendat, suspendat,
abrogat, anulat sau derogat;
b) statutul Agen˛iei de implementare s„ fi fost amendat,
suspendat, abrogat, anulat sau derogat;
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c) controlul Agen˛iei de implementare s„ fi fost
transferat unei alte p„r˛i distincte de Œmprumutat; ∫i
d) Agen˛ia de implementare s„ fi e∫uat Ón Óndeplinirea
oric„ror obliga˛ii din cadrul Acordului de Ómprumut subsidiar
care s„ afecteze Proiectul ∫i abilitatea Œmprumutatului de a
respecta obliga˛iile prev„zute Ón cadrul prezentului acord
(incluz‚nd, f„r„ limitare, rambursarea Ómprumutului).
Sec˛iunea 4.02. Anularea
Dac„ Ón orice moment Banca constat„ c„ o plat„ din sau
orice utilizare a oric„rui cont special a fost efectuat„ cu
Ónc„lcarea cerin˛elor anexei nr. 3 ∫i stabile∫te suma din
Ómprumutul c„reia i s-a aplicat o astfel de utilizare gre∫it„,
atunci Banca poate, prin notificarea c„tre Œmprumutat, s„
anuleze dreptul Œmprumutatului de a efectua trageri Ón
leg„tur„ cu o astfel de sum„. Œn baza transmiterii unei astfel
de notific„ri, respectiva sum„ din Ómprumut va fi anulat„.
ARTICOLUL V
Intrarea Ón vigoare

Sec˛iunea 5.01. Condi˛ii prealabile intr„rii Ón vigoare
Sunt specificate drept condi˛ii suplimentare intr„rii Ón
vigoare a prezentului acord de Ómprumut ∫i a Acordului de
proiect pentru scopurile sec˛iunii 9.02 (c) din Termenii ∫i
condi˛iile standard urm„toarele:
a) Acordul de proiect, Ón form„ ∫i con˛inut satisf„c„toare
pentru Banc„, a fost semnat ∫i predat ∫i toate condi˛iile
precedente intr„rii lui Ón vigoare, except‚nd doar intrarea Ón
vigoare a prezentului acord, au fost Óndeplinite;
b) Acordul de Ómprumut subsidiar, Ón form„ ∫i con˛inut
satisf„c„toare pentru Banc„, a fost semnat ∫i predat ∫i
toate condi˛iile precedente intr„rii lui Ón vigoare sau
dreptului Agen˛iei de implementare de a face trageri Ón
cadrul acestuia, except‚nd doar intrarea Ón vigoare a
prezentului acord, au fost Óndeplinite;
c) Acordul BEI a fost semnat de c„tre toate p„r˛ile la
un astfel de acord;
d) Agen˛ia de implementare a desemnat Unitatea de
implementare a Proiectului satisf„c„toare pentru Banc„;
e) dup„ ∫tiin˛a B„ncii, Œmprumutatul respect„ toate
condi˛ionalit„˛ile importante din cadrul oric„rui acord
Óncheiat Óntre Œmprumutat ∫i Banc„ referitor la construc˛ia ∫i
Óntre˛inerea drumurilor.
Sec˛iunea 5.02. Aviz juridic
a) Pentru scopurile sec˛iunii 9.03 (a) din Termenii ∫i
condi˛iile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date Ón
numele Œmprumutatului de c„tre departamentul juridic al
Ministerului Finan˛elor Publice, iar urm„toarele sunt
specificate ca aspecte suplimentare pentru a fi incluse Ón
avizul sau avizele care vor fi remise B„ncii:
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(1) Acordul de Ómprumut subsidiar a fost pe deplin
autorizat de c„tre ∫i predat Ón numele Œmprumutatului ∫i
constituie o obliga˛ie valid„ ∫i necesar„ pentru Œmprumutat,
opozabil Ón conformitate cu termenii s„i.
b) Pentru scopurile sec˛iunii 9.03 (c) din Termenii ∫i
condi˛iile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date Ón
numele departamentului juridic al Agen˛iei de implementare,
iar urm„toarele sunt specificate ca aspecte suplimentare
pentru a fi incluse Ón avizul sau avizele care vor fi remise
B„ncii:
(1) Acordul de Ómprumut subsidiar a fost pe deplin
autorizat sau ratificat ∫i a fost semnat ∫i Ónm‚nat Ón
numele Agen˛iei de implementare ∫i este o obliga˛ie valid„
∫i obligatorie a Agen˛iei de implementare, opozabil Ón
conformitate cu termenii s„i.
Sec˛iunea 5.03. Rezilierea datorit„ neintr„rii Ón vigoare
Data de dup„ 180 de zile de la data prezentului acord
este specificat„ pentru scopurile sec˛iunii 9.04 din Termenii
∫i condi˛iile standard.
ARTICOLUL VI
Diverse

Sec˛iunea 6.01. Notific„ri
Urm„toarele adrese sunt specificate pentru scopurile
sec˛iunii 10.01 din Termenii ∫i condi˛iile standard
Pentru Œmprumutat
Rom‚nia
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucure∫ti, sectorul 5
Œn aten˛ia: Direc˛iei generale a finan˛elor publice externe
Fax: +40 21 312 6792
Pentru Banc„:
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Œn aten˛ia:
Operation Administration Unit
Fax:
+44 20 7338 6100
Telex:
8812161
Telex:
EBRD L G
Prin urmare, p„r˛ile la prezentul acord, ac˛ion‚nd prin
reprezentan˛ii lor legal autoriza˛i, au consim˛it ca acesta s„
fie semnat Ón 4 exemplare ∫i Ónm‚nat la Bucure∫ti,
Rom‚nia, Ón ziua ∫i anul men˛ionate mai sus.

Pentru

Pentru

Rom‚nia,

Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,

Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,

Riccardo Puliti,

ministrul finan˛elor publice

director
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ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Scopul Proiectului este de a asista Œmprumutatul Ón:
(i) construc˛ia unei noi variante de ocolire a municipiului
Constan˛a (22,9 km); (ii) reabilitarea a 10 poduri
importante/strategice Ón jude˛ul Constan˛a; (iii) reconstruc˛ia
anumitor poduri ∫i sectoare de drum de pe re˛eaua
na˛ional„ rutier„ afectate de inunda˛iile din anul 2005;
(iv) proiectul tehnic detaliat, asisten˛a privind achizi˛iile ∫i
supervizarea lucr„rilor de construc˛ie; (v) preg„tirea
achizi˛iilor de terenuri; ∫i (vi) dezvoltarea unui contract-pilot
de operare ∫i Óntre˛inere pe baza criteriilor de performan˛„
Óntr-o zon„ din re˛eaua de drumuri na˛ionale.
2. Proiectul cuprinde urm„toarele p„r˛i, sub rezerva unor
modific„ri, asupra c„rora Banca ∫i Œmprumutatul pot conveni
periodic;
Partea A:
Partea A-1 — Construc˛ia unei noi variante de ocolire a
municipiului Constan˛a, av‚nd o lungime de 22,9 km;
Partea A-2 — Reabilitarea a 10 poduri importante/
strategice; ∫i

Partea A-3 — Implementarea a 120 de subproiecte
cuprinz‚nd reconstruc˛ia anumitor sectoare de drum ∫i
poduri de pe re˛eaua na˛ional„ de drumuri afectate de
inunda˛iile din anul 2005.
Partea B:
Partea B-1 — Proiectul tehnic detaliat, asisten˛a privind
achizi˛iile ∫i supervizarea lucr„rilor incluse Ón cadrul p„r˛ilor
A-1, A-2 ∫i A-3;
Partea B-2 — Asisten˛a tehnic„ ∫i juridic„ pentru
achizi˛ia de terenuri pentru Partea A-1; ∫i
Partea B-3 — Asisten˛a tehnic„, financiar„ ∫i juridic„
pentru dezvoltarea ∫i implementarea unui contract-pilot de
operare ∫i Óntre˛inere pe baza criteriilor de performan˛„
Óntr-o zon„ din re˛eaua de drumuri na˛ionale.
3. Se estimeaz„ ca Proiectul s„ fie finalizat p‚n„ la
31 decembrie 2010.

ANEXA Nr. 2
CATEGORII ™I TRAGERI

Tabelul anexat prezentei anexe stabile∫te categoriile, suma Ómprumutului alocat„ fiec„rei categorii ∫i procentul
cheltuielilor ce urmeaz„ a fi finan˛ate pentru fiecare categorie.
Apendice la anexa nr. 2

Categoria

(1) Lucr„ri pentru Partea A-1
(2) Lucr„ri pentru Partea A-2
(3) Lucr„ri pentru Partea A-3
(4) Servicii de
Partea B-1
(5) Servicii de
Partea B-2
(6) Servicii de
Partea B-3
(7) Comisionul
TOTAL:

consultan˛„ pentru
consultan˛„ pentru
consultan˛„ pentru
ini˛ial

Suma din Ómprumut
alocat„ Ón valuta Ómprumutului

Echivalentul Ón EUR
a 79.050.000
Echivalentul Ón EUR
a 10.950.000
Echivalentul Ón EUR
a 41.120.000
Echivalentul Ón EUR
a 9.430.000
Echivalentul Ón EUR
a 1.000.000
Echivalentul Ón EUR
a 2.000.000
Echivalentul Ón EUR
a 1.450.000
Echivalentul Ón EUR
a 145.000.000

Procentul cheltuielilor
care urmeaz„ s„ fie finan˛ate

57,2% din valoarea contractului
(exclusiv achizi˛iile de terenuri, taxe ∫i impozite)
57,2% din valoarea contractului
(exclusiv achizi˛iile de terenuri, taxe ∫i impozite)
100% din valoarea contractului
(exclusiv achizi˛iile de terenuri, taxe ∫i impozite)
100% din valoarea contractului
(exclusiv taxe ∫i impozite)
100% din valoarea contractului
(exclusiv taxe ∫i impozite)
100% din valoarea contractului
(exclusiv taxe ∫i impozite)
100 %
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ANEXA Nr. 3

CONTURILE SPECIALE

1. Pentru scopurile prezentei anexe, urm„torii termeni
vor avea urm„toarele Ón˛elesuri:
— categorie eligibil„ Ónseamn„ partea A-3 a Proiectului;
— cheltuieli eligibile Ónseamn„ cheltuieli efectuate Ón
leg„tur„ cu costul rezonabil al bunurilor, lucr„rilor ∫i
serviciilor necesare Proiectului, care urmeaz„ s„ fie
finan˛ate din sumele Ómprumutului ∫i care sunt alocate
periodic categoriei eligibile Ón conformitate cu prevederile
anexei nr. 2;
— soldul maxim al contului special Ónseamn„, Ón leg„tur„
cu contul special denominat Ón euro, o sum„ egal„ cu
1.500.000 EUR, ∫i Ón leg„tur„ cu contul special denominat
Ón RON, o sum„ egal„ cu 4.500.000 RON;
— suma minim„ tras„ Ón contul special Ónseamn„, Ón
leg„tur„ cu contul special denominat Ón euro, o sum„ egal„
cu 500.000 EUR, ∫i, Ón leg„tur„ cu contul special
denominat Ón RON, o sum„ egal„ cu 1.500.000 RON.
2. Pl„˛ile efectuate din contul special vor fi f„cute
exclusiv pentru cheltuielile eligibile, Ón conformitate cu
prevederile prezentei anexe.
3. Dup„ ce Banca a primit dovezi satisf„c„toare, potrivit
c„rora contul special a fost deschis Ón mod legal Ón
conformitate cu termenii ∫i condi˛iile acceptabile B„ncii,
incluz‚nd protec˛ie corespunz„toare Ómpotriva compens„rii,
confisc„rii ∫i sechestrului, Œmprumutatul poate s„ trag„ din
suma netras„ ∫i s„ depoziteze Ón contul special o sum„
ini˛ial„ nu mai mare dec‚t soldul maxim al contului special
∫i care nu va fi mai mic„ dec‚t suma minim„ a tragerii Ón
contul special. Pentru evitarea nesiguran˛ei, tragerile
denominate Ón euro vor fi depozitate doar Ón contul special
denominat Ón euro ∫i tragerile denominate Ón RON vor fi
denominate doar Ón contul special denominat Ón RON.
4. Dup„ aceea, Œmprumutatul poate s„ trag„ sume Ón
plus din suma netras„ ∫i s„ le depoziteze Ón contul special
potrivit, Ón condi˛iile limitelor specificate Ón paragraful 6 de
mai jos ∫i Óndeplinirii urm„toarelor condi˛ii pentru fiecare
cerere de tragere:
a) Œmprumutatul va fi remis B„ncii extrase de cont ∫i
documente, precum ∫i orice alte eviden˛e solicitate de
Banc„, pentru a demonstra c„ sumele trase din contul
special au fost folosite Ón mod corespunz„tor;
b) dup„ efectuarea tragerii solicitate ∫i depozitarea
sumei unei astfel de trageri Ón contul special, soldul
contului special nu va dep„∫i soldul maxim al contului
special;
c) suma tragerii solicitate pentru a fi depozitat„ Ón contul
special nu va fi mai mic„ dec‚t suma atragerii minime, Ón
contul special, cu excep˛ia cazului Ón care Banca a
convenit astfel.
5. F„r„ a prejudicia cerin˛ele paragrafului 4 a) de mai
sus, Œmprumutatul va furniza, Ón orice moment Ón care

Banca va solicita Ón mod rezonabil, un raport privind soldul
∫i alte detalii asupra contului special, inclusiv extrase de
cont ∫i alte astfel de documente ∫i eviden˛e pe care Banca
le poate solicita pentru a dovedi c„ pl„˛ile f„cute din acest
cont special au fost efectuate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele
stabilite Ón prezenta anex„.
6. F„r„ a se limita la prevederile paragrafului 4 din
prezenta anex„, Œmprumutatul nu va trage sume din suma
netras„ pentru a le depozita Ón contul special, cu excep˛ia
cazului Ón care Banca a fost de acord altfel:
a) dac„, Ón orice moment, Banca a hot„r‚t c„ toate
tragerile viitoare trebuie f„cute Ón concordan˛„ cu
prevederile sec˛iunii 2.03 a) din acord; sau
b) odat„ ce suma netras„ alocat„ categoriei eligibile
este egal„ cu de dou„ ori suma soldului maxim al contului
special.
Ulterior, tragerile alocate categoriei eligibile vor fi
efectuate potrivit acelor proceduri pe care Banca le poate
specifica prin notificarea Œmprumutatului. Astfel de trageri
ulterioare vor fi efectuate numai dac„ ∫i Ón m„sura Ón care
Banca a fost asigurat„ c„ toate sumele r„mase ca depozit
Ón contul special de la data unei astfel de notific„ri vor fi
utilizate pentru efectuarea pl„˛ilor pentru cheltuieli eligibile.
7. Œn cazul Ón care Banca determin„ Ón orice moment c„
orice plat„ efectuat„ din contul special sau orice utilizare a
acestuia:
a) a fost f„cut„ pentru o cheltuial„ sau o sum„
neeligibil„ Ón conformitate cu paragraful 2 al prezentei
anexe; sau
b) nu a fost justificat„ prin eviden˛ele transmise B„ncii,
atunci Banca poate solicita Œmprumutatului:
1. s„ pun„ la dispozi˛ie astfel de eviden˛e adi˛ionale,
dup„ cum Banca poate solicita; ∫i/sau
2. s„ depoziteze Ón contul special (sau, dac„ Banca
solicit„ astfel, s„ ramburseze B„ncii) o sum„ egal„ cu
suma unei astfel de pl„˛i ori partea acesteia care nu este
eligibil„ sau justificat„.
Cu excep˛ia cazului Ón care Banca este de acord altfel,
Ón cazul Ón care Banca face o astfel de determinare Ón
condi˛iile prev„zute la lit. a) sau b) de mai sus, nu vor fi
efectuate trageri pentru depozit Ón contul special p‚n„ c‚nd
Œmprumutatul fie c„: (A) a depozitat Ón contul special sau a
rambursat B„ncii suma egal„ cu cea a unei astfel de pl„˛i
(ori o parte a acesteia) determinate a nu fi eligibile sau
justificate, fie (B) a transmis eviden˛e suplimentare
satisf„c„toare pentru Banc„, potrivit c„rora sumele trase
anterior din contul special au fost aplicate corespunz„tor.
8. Dac„:
a) Banca determin„ oric‚nd c„ orice sum„ netras„ din
contul special nu va fi necesar„ s„ acopere pl„˛i viitoare
pentru cheltuielile eligibile; sau
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b) Banca Óndrum„ Œmprumutatul s„ Ói ramburseze o
sum„ Ón conformitate cu paragraful 7 pct. 2,
atunci Œmprumutatul, prompt, dup„ notificarea B„ncii, va
pl„ti anticipat o parte a Ómprumutului egal„ cu o astfel de
sum„. Œn acest scop, cerin˛a ca pl„˛ile anticipate ale
Ómprumutului s„ aib„ loc la o dat„ de plat„ a dob‚nzii
adecvat„, astfel cum stipuleaz„ paragraful 10 de mai jos,
va fi derogat„.
9. Œmprumutatul poate, prin notificarea prealabil„ a
B„ncii, dat„ Ón conformitate cu sec˛iunea 3.07 (a) din
Termenii ∫i condi˛iile standard, s„ pl„teasc„ anticipat la
oricare dat„ de plat„ a dob‚nzii adecvat„ toate fondurile
sau orice parte a fondurilor depozitate Ón conturile speciale.

10. Orice plat„ anticipat„ potrivit paragrafului 8 sau 9
de mai sus va fi f„cut„ Ón concordan˛„ cu sec˛iunea 3.07
din Termenii ∫i condi˛iile standard; cu condi˛ia ca totu∫i:
a) f„r„ a se limita la sec˛iunea 3.07 (c)(i)(A) din Termenii
∫i condi˛iile standard, o astfel de plat„ anticipat„ s„ nu
fac„ obiectul sumei minime de plat„ anticipat„; ∫i b) orice
plat„ anticipat„ care este efectuat„ la o alt„ dat„ dec‚t
data de plat„ aplicabil„ s„ fie condi˛ionat„ de plata
costurilor de administrare suplimentare Ón conformitate cu
sec˛iunea 3.10 din Termenii ∫i condi˛iile standard. Orice
plat„ anticipat„, Ón conformitate cu paragraful 8 sau 9 de
mai sus, va fi aplicat„ de c„tre Banc„ Ón conformitate cu
sec˛iunea 3.7 (c)(ii) din Termenii ∫i condi˛iile standard.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area
Proiectului de construc˛ie a variantei de ocolire a municipiului
Constan˛a, semnat la Bucure∫ti la 7 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea Acordului de
Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului de construc˛ie a variantei de ocolire
a municipiului Constan˛a, semnat la Bucure∫ti la 7 decembrie 2005, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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