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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 156
din 27 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1403 alin. 1 teza a doua
∫i art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedur„ penal„
nejustificat„ Óntre inculpa˛i, Ón func˛ie de m„sura dispus„ de
instan˛„, unii dintre ace∫tia av‚nd la Óndem‚n„ calea de
atac a recursului, iar cei c„rora li s-a respins revocarea,
Ónlocuirea sau Óncetarea de drept a m„surii arest„rii
preventive nebeneficiind de o asemenea posibilitate.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
legale criticate, pe de o parte, nu instituie discrimin„ri pe
considerente arbitrare, iar, pe de alt„ parte, nu sunt de
natur„ s„ Óngr„deasc„ dreptul p„r˛ilor de a se adresa
justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor
lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil, precum
∫i de judecare a acestuia Óntr-un termen rezonabil. De
asemenea, arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate sunt Ón
concordan˛„ cu prevederile art. 129 din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1403 alin. 1 teza a doua ∫i
art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Nalini Ziya Ón Dosarul
nr. 25.615/3/2006 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a
penal„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i familie.
La apelul nominal se constat„ lipsa autorului excep˛iei,
fa˛„ de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, f„c‚nd referire la jurispruden˛a Ón materie a
Cur˛ii Constitu˛ionale.
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Tudorel Toader
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Florentina Geangu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 25.615/3/2006, Curtea de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a II-a penal„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i familie a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1403 alin. 1 teza a
doua ∫i art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Nalini Ziya.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ textele de lege criticate Óncalc„
dispozi˛iile art. 16, 20, 21 ∫i 53 din Constitu˛ie, precum ∫i
art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, deoarece nu poate formula o cale
de atac Ómpotriva Óncheierii prin care s-a respins cererea
inculpatului de revocare a m„surii arest„rii preventive.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„ ∫i
pentru cauze cu minori ∫i familie apreciaz„ c„ îdispozi˛iile
legale criticate sunt susceptibile de a fi interpretate ca fiind
contrare unor principii constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16, 20
∫i 21 din Constitu˛ie“. Astfel, se creeaz„ o diferen˛iere

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 1403 alin. 1 teza a doua ∫i art. 141 alin. 1
teza a doua din Codul de procedur„ penal„, astfel cum au
fost modificate ∫i completate prin art. I pct. 63 ∫i 64 din
Legea nr. 356/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au
urm„torul cuprins:
— Art. 1403 alin. 1 teza a doua: îŒncheierea prin care
judec„torul respinge, Ón timpul urm„ririi penale, revocarea,
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Ón sistemul nostru constitu˛ional, c‚t ∫i Ón Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
care consacr„ la art. 6 paragraful 1 dreptul oric„rei
persoane îla judecarea Ón mod echitabil, Ón mod public ∫i
Óntr-un termen rezonabil a cauzei sale“. Sub acest aspect,
prin posibilitatea exercit„rii c„ilor de atac Ómpotriva
hot„r‚rilor judec„tore∫ti, prin care se solu˛ioneaz„ fondul
cauzei, este asigurat accesul liber la justi˛ie.
Faptul c„ Óncheierea prin care se respinge cererea de
revocare a m„surii arest„rii preventive nu este supus„
niciunei c„i de atac se explic„, pe de o parte, prin
necesitatea de a evita o prelungire abuziv„ a procesului,
iar pe de alt„ parte, prin aceea c„ ea poate fi atacat„ cu
recurs odat„ cu hot„r‚rea prin care s-a solu˛ionat fondul
cauzei.
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Pe de alt„ parte, nu se poate sus˛ine nici c„ art. 141
alin. 1 teza a doua ∫i art. 1403 alin. 1 teza a doua din
Codul de procedur„ penal„ ar fi contrare art. 53 din
Constitu˛ie, nefiind vorba de limitarea unui drept
constitu˛ional. Astfel, nicio prevedere a Legii fundamentale
nu d„ o consacrare expres„ dreptului la exercitarea c„ilor
de atac Ón orice cauz„, oric‚nd ∫i de c„tre oricine;
dimpotriv„, art. 129 din Constitu˛ie stipuleaz„ c„ p„r˛ile
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac
numai Ón condi˛iile stabilite de lege.

tu

De altfel, o problem„ juridic„ similar„, referitoare la
faptul c„ Óncheierea de ∫edin˛„ prin care s-a respins
cererea de revocare a m„surii arest„rii preventive nu este
supus„ separat c„ii de atac a recursului, ce viza
constitu˛ionalitatea art. 141 alin. 1 teza a doua ∫i a
art. 140 3 alin. 1 teza a doua din Codul de procedur„
penal„, a fost tratat„ de Curte cu ocazia pronun˛„rii
deciziilor nr. 15 din 20 ianuarie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 145 din 17 februarie
2005, ∫i nr. 121 din 1 martie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 239 din 22 martie 2005.
A∫a fiind, Óntruc‚t nu au intervenit elemente noi care s„
determine schimbarea acestei jurispruden˛e, considerentele
deciziilor mai sus amintite Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„.
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Ónlocuirea sau Óncetarea de drept a m„surii preventive nu este
supus„ niciunei c„i de atac.“;
— Art. 141 alin. 1 teza a doua: îŒncheierea prin care
prima instan˛„ sau instan˛a de apel respinge cererea de
revocare, Ónlocuire sau Óncetare de drept a m„surii preventive
nu este supus„ niciunei c„i de atac.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
aduc‚nd atingere urm„toarelor articole din Constitu˛ie:
art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea Ón drepturi, art. 20
referitor la tratatele interna˛ionale privind drepturile omului,
art. 21 privind accesul liber la justi˛ie ∫i art. 53 referitor la
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
De asemenea, autoarea excep˛iei sus˛ine ∫i Ónc„lcarea
art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, privind dreptul la un proces
echitabil.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„. Astfel, potrivit
dispozi˛iilor art. 126 ∫i ale art. 129 din Constitu˛ie,
legiuitorul este unica autoritate competent„ s„ reglementeze
c„ile de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti Ón cadrul
procedurii de judecat„, precum ∫i modul de exercitare a
acestora. Œn virtutea acestei competen˛e, legiuitorul
stabile∫te hot„r‚rile judec„tore∫ti Ómpotriva c„rora pot fi
exercitate c„ile de atac ∫i condi˛iile Ón care pot fi folosite
aceste c„i.
Œn ceea ce prive∫te Óncheierile, ca specie de hot„r‚ri
judec„tore∫ti pronun˛ate Ón cursul procesului, dar prin care
nu se solu˛ioneaz„ fondul cauzei, acestea nu pot fi
atacate, de regul„, dec‚t odat„ cu hot„r‚rile judec„tore∫ti
care solu˛ioneaz„ fondul cauzei, care sunt, potrivit dreptului
nostru procesual penal, sentin˛ele ∫i deciziile. Stabilind, prin
art. 385 1 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, c„
Óncheierile pot fi atacate cu recurs numai odat„ cu sentin˛a
sau cu decizia atacat„, legiuitorul a ac˛ionat Ón limitele
competen˛ei sale, prev„zute prin dispozi˛iile constitu˛ionale
evocate mai sus. Regula exercit„rii c„ilor de atac Ómpotriva
Óncheierilor numai odat„ cu hot„r‚rea prin care s-a
solu˛ionat fondul cauzei se impune pentru asigurarea
desf„∫ur„rii procesului cu celeritate, Óntr-un termen
rezonabil, exigen˛„ recunoscut„ cu valoare de principiu at‚t

3

Fa˛„ de cele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1403 alin. 1 teza a doua ∫i art. 141 alin. 1 teza a
doua din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Nalini Ziya Ón Dosarul nr. 25.615/3/2006 al Cur˛ii de Apel
Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i familie.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 27 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 158
din 27 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„
Prin Œncheierea din 19 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.054/2006, Judec„toria Pite∫ti a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îInternational Lazar Company“ —
S.R.L. din comuna Bascov.
De asemenea, prin Œncheierea din 2 noiembrie 2006,
pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 13.339/302/2006, Judec„toria
Sectorului 5 Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
aceea∫i excep˛ie de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura
soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Must„˛ea
∫i Elena Must„˛ea.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicat„
Ón Dosarul nr. 6.054/2006 al Judec„toriei Pite∫ti, autoarea
acesteia sus˛ine c„ îprin Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
s-a instituit o procedur„ derogatorie care d„ posibilitatea
creditorului ca Ón baza unui minim de probe s„ ob˛in„ o
hot„r‚re de obligare a debitorului la plata sumelor
solicitate, Ón condi˛iile Ón care se limiteaz„ dreptul de
administrare a probelor de c„tre debitor, care este lipsit de
mijlocele de ap„rare puse la dispozi˛ie prin normele de
drept comun. Prin aceast„ limitare a dreptului de a
administra Óntregul material probator considerat necesar,
legiuitorul a limitat abuziv dreptul debitorului de a avea un
proces echitabil, limit‚ndu-se implicit ∫i dreptul la ap„rare.
Aceea∫i limitare se reg„se∫te ∫i Ón judecarea cererii Ón
anulare, p‚r‚tul debitor afl‚ndu-se Ón imposibilitate de a
administra alte categorii de probe“.
De asemenea, Ón Dosarul nr. 13.339/302/2006 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, autorii acesteia sus˛in
c„ dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001 Óncalc„
prevederile constitu˛ionale referitoare la dreptul de
proprietate privat„.
Judec„toria Pite∫ti ∫i Judec„toria Sectorului 5
Bucure∫ti apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
invocat„ este neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu contravin prevederilor constitu˛ionale, a∫a cum
a statuat ∫i Curtea Constitu˛ional„ Ón jurispruden˛a sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îInternational Lazar Company“ —
S.R.L. din comuna Bascov Ón Dosarul nr. 6.054/2006 al
Judec„toriei Pite∫ti, precum ∫i de Gheorghe Must„˛ea ∫i
Elena Must„˛ea Ón Dosarul nr. 13.339/302/2006 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
La apelul nominal se prezint„ Gheorghe Must„˛ea ∫i
Elena Must„˛ea, precum ∫i partea Societatea Comercial„
îAlbert Comipex“ — S.R.L. din Pite∫ti, lipsind Societatea
Comercial„ îInternational Lazar Company“ — S.R.L. din
comuna Bascov, fa˛„ de care procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea Dosarului
nr. 2.326 D/2006 la Dosarul nr. 2.131 D/2006, mai Ónainte
Ónregistrat, av‚nd Ón vedere c„ obiectul excep˛iilor de
neconstitu˛ionalitate este identic.
P„r˛ile prezente ∫i reprezentantul Ministerului Public
apreciaz„ ca fiind Óntrunite condi˛iile conex„rii dosarelor.
Re˛in‚nd identitatea de obiect, Ón temeiul art. 53
alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea
celor dou„ dosare.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, Gheorghe Must„˛ea ∫i
Elena Must„˛ea solicit„ admiterea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 5/2001 Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale
art. 44 din Constitu˛ie referitoare la dreptul de proprietate
privat„.
Pe de alt„ parte, reprezentantul Societatea Comercial„
îAlbert Comipex“ — S.R.L. din Pite∫ti solicit„ respingerea
excep˛iei, invoc‚nd jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, f„c‚nd referire la jurispruden˛a Ón materie a
Cur˛ii Constitu˛ionale.
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™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Florentina Geangu

C U R T E A,

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torul-
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limitarea fiind deopotriv„ valabil„ pentru ambele p„r˛i, Ón
condi˛ii identice pentru exercitarea dreptului la ap„rare.
Cu privire la sus˛inerile referitoare la pretinsa Ónc„lcare
a dreptului la un proces echitabil, prev„zut de art. 21 din
Constitu˛ie, prin Decizia nr. 497/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie
2005, Curtea a re˛inut c„ textele de lege criticate con˛in
norme de procedur„ asupra c„rora legiuitorul este suveran
a legifera, Ón temeiul art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie,
evident cu respectarea drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale. Referitor la c„ile de atac, s-a re˛inut, pe de o
parte, c„ ordonan˛a constituie titlu executoriu, iar Ómpotriva
acestuia debitorul poate formula contesta˛ie la executare
potrivit normelor Codului de procedur„ civil„, iar pe de alt„
parte, c„ ordonan˛a nu are autoritate de lucru judecat fa˛„
de fondul raporturilor juridice dintre p„r˛i.
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De asemenea, Ón ceea ce prive∫te critica referitoare la
pretinsa Ónc„lcare a dreptului de proprietate, prin Decizia
Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 317 din 19 noiembrie 2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 930
din 19 decembrie 2002, s-a re˛inut c„ îexecutarea oric„rei
obliga˛ii de a da determin„ Ón mod direct diminuarea
patrimoniului celui obligat s„ dea. Œn toate cazurile Ón care
o asemenea obliga˛ie se execut„, chiar ∫i Ón mod silit, pe
baza unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile,
prev„zut„ cu formul„ executorie, atingerea adus„ dreptului
de proprietate, prin diminuarea patrimoniului datornicului, se
Ónscrie Ón limitele prevederilor constitu˛ionale. De altfel,
Ónvestirea hot„r‚rii judec„tore∫ti cu formul„ executorie se
poate face numai dup„ epuizarea tuturor c„ilor ordinare de
atac ori dup„ expirarea termenului pentru exercitarea
acestora, ceea ce asigur„ tuturor p„r˛ilor un tratament egal
∫i posibilitatea formul„rii unor ap„r„ri adecvate. Chiar ∫i
dup„ momentul dispunerii sau al Ónceperii execut„rii, partea
care se consider„ nedrept„˛it„ are dreptul s„ introduc„, Ón
fa˛a instan˛ei de executare, contesta˛ie la executare“.
Neintervenind elemente noi de natur„ s„ determine
reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii, argumentele ∫i solu˛ia
acestor decizii sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
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raportor, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura soma˛iei de plat„ (publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 295/2002 (publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 380 din 5 iunie
2002), cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Autorul excep˛iei Societatea Comercial„ îInternational
Lazar Company“ — S.R.L. din comuna Bascov sus˛ine c„
dispozi˛iile legale criticate Óncalc„ prevederile constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 21 alin. (1), (2) ∫i (3) privind accesul liber
la justi˛ie ∫i Ón art. 24 alin. (1) privind dreptul la ap„rare.
De asemenea, autorii excep˛iei Gheorghe Must„˛ea ∫i
Elena Must„˛ea sus˛in c„ dispozi˛iile legale atacate
contravin prevederilor art. 44 din Constitu˛ie referitoare la
dreptul de proprietate privat„.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ a fost sesizat„ Ón numeroase cazuri cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 5/2001, Ón ansamblu, ori a principalelor dispozi˛ii ale
acesteia, criticile de neconstitu˛ionalitate fiind similare cu
cele din cauza de fa˛„.
Astfel, prin Decizia nr. 219/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005,
Curtea a statuat, Ón esen˛„, c„ Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001 reglementeaz„ o procedur„ special„, simplificat„
∫i accelerat„ pentru recuperarea crean˛elor al c„ror
caracter cert, lichid ∫i exigibil rezult„ din Ónscrisuri, iar
acest caracter special al procedurii a determinat limitarea
mijloacelor de prob„ utilizabile la Ónscrisuri, Ón prima faz„,
completate ulterior cu explica˛iile ∫i l„muririle date de p„r˛i,

5

Fa˛„ de cele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura
soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îInternational Lazar Company“ — S.R.L. din comuna
Bascov Ón Dosarul nr. 6.054/2006 al Judec„toriei Pite∫ti, precum ∫i de Gheorghe Must„˛ea ∫i Elena Must„˛ea Ón Dosarul
nr. 13.339/302/2006 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 27 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind aprobarea Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii
pentru Proiectul privind infrastructura municipal„ Ón domeniul aliment„rii cu ap„, etapa a III-a,
semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti la 28 noiembrie 2006
Œn vederea asigur„rii surselor complementare necesare finan˛„rii Proiectului privind infrastructura municipal„ Ón
domeniul aliment„rii cu ap„, etapa a III-a, astfel Ónc‚t s„ nu fie afectat„ utilizarea la timp a asisten˛ei financiare
nerambursabile acordate Rom‚niei de Comisia European„ prin memorandumurile de finan˛are ISPA Óncheiate Óntre
aceasta ∫i Guvernul Rom‚niei ∫i pentru evitarea anul„rii fondurilor nerambursabile comunitare, Ón valoare de 130.977.800 euro,
datorit„ neÓndeplinirii p‚n„ la sf‚r∫itul lunii februarie 2007 a condi˛ionalit„˛ilor referitoare la asigurarea cofinan˛„rii acestora,
prev„zut„ Ón respectivele memorandumuri de finan˛are ISPA,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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(6) Contribu˛ia p„r˛ii rom‚ne la finan˛area proiectului,
egal„ cu echivalentul Ón lei al sumei de 8.693.000 euro,
precum ∫i sumele necesare achit„rii impozitelor, taxelor
pl„tibile Ón Rom‚nia ∫i a oric„ror alte costuri aferente
proiectului se vor asigura, pe Óntreaga perioad„ de execu˛ie
a acestuia, din sume alocate din bugetul de stat, Ón limita
prevederilor bugetare alocate la pozi˛ia îFondul na˛ional de
preaderare“, precum ∫i din resursele financiare proprii ale
beneficiarilor finali ai proiectului sau, dup„ caz, din bugetele
locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 3. — (1) Plata serviciului datoriei publice externe,
respectiv a ratelor de capital, a dob‚nzilor ∫i a oric„ror alte
costuri, va fi asigurat„ din sume, prev„zute anual cu
aceast„ destina˛ie, din bugetele proprii ale beneficiarilor
finali ai Ómprumutului de la Banca European„ de Investi˛ii.
(2) Œn vederea asigur„rii fondurilor necesare pentru plata
serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de
capital, dob‚nzilor ∫i a oric„ror alte costuri, beneficiarii finali
ai asisten˛ei financiare nerambursabile din partea Uniunii
Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, ∫i
beneficiarii finali ai Ómprumutului de la Banca European„ de
Investi˛ii au obliga˛ia de a constitui, alimenta ∫i utiliza,
conform prevederilor memorandumurilor de finan˛are ISPA
∫i Ón condi˛iile legii, fondul de Óntre˛inere, Ónlocuire ∫i
dezvoltare.
(3) Œn vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg
din obliga˛ia pl„˛ii serviciului datoriei publice externe,
Societatea Comercial„ îVITAL“ — S.A. Baia Mare, Regia
Autonom„ Jude˛ean„ de Ap„ îAquabis“ Bistri˛a-N„s„ud ∫i
Societatea Comercial„ îAp„ Canal 2000“ — S.A. Pite∫ti vor
pl„ti comisionul pentru alimentarea fondului de risc, conform
prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 4. — Pentru scopurile proiectului se aprob„ ca, din
sumele ∫i Ón limita Ómprumutului, beneficiarii finali ai
proiectului s„ efectueze, dac„ este cazul, pl„˛i Ón valut„,
aferente contractelor atribuite persoanelor fizice ∫i juridice
rom‚ne.
Art. 5. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
Banca European„ de Investi˛ii ∫i cu beneficiarii finali ai
Ómprumutului, s„ introduc„ pe parcursul utiliz„rii
Ómprumutului, Ón raport cu condi˛iile concrete de derulare a
contractului de finan˛are prev„zut la art. 1, amendamente
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Art. 1. — Se aprob„ Contractul de finan˛are dintre
Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii, Ón valoare de
41.501.200 euro, pentru Proiectul privind infrastructura
municipal„ Ón domeniul aliment„rii cu ap„, etapa a III-a,
semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la 28 noiembrie 2006.
Art. 2. — (1) Finan˛area proiectului se va asigura din
Ómprumutul de la Banca European„ de Investi˛ii, din
granturi ISPA ∫i, Ón completare, din aloca˛ii de la bugetul
de stat, Ón limita prevederilor bugetare alocate Ón bugetul
Ministerului Finan˛elor Publice la pozi˛ia îFondul na˛ional de
preaderare“, precum ∫i din sume alocate din resursele
financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau,
dup„ caz, din bugetele locale ale unit„˛ilor administrativteritoriale respective.
(2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Societatea
Comercial„ îVITAL“ — S.A. Baia Mare, Regia Autonom„
Jude˛ean„ de Ap„ îAquabis“ Bistri˛a-N„s„ud, Societatea
Comercial„ îSECOM“ — S.A. Drobeta-Turnu Severin,
Societatea Comercial„ îAp„ Canal 2000“ — S.A. Pite∫ti ∫i
Societatea Comercial„ îACVARIM“ — S.A. R‚mnicu
V‚lcea.
(3) Beneficiarii finali ai Ómprumutului de la Banca
European„ de Investi˛ii sunt Societatea Comercial„
îVITAL“ — S.A. Baia Mare, Regia Autonom„ Jude˛ean„ de
Ap„ îAquabis“ Bistri˛a-N„s„ud, municipiul Drobeta-Turnu
Severin, Societatea Comercial„ îAp„ Canal 2000“ — S.A.
Pite∫ti ∫i municipiul R‚mnicu V‚lcea.
(4) Ministerul Finan˛elor Publice va Óncheia acorduri de
Ómprumut subsidiar sau acorduri de Ómprumut subsidiar ∫i
de garan˛ie, dup„ caz, cu beneficiarii finali ai Ómprumutului
de la Banca European„ de Investi˛ii, precum ∫i cu
beneficiarii finali ai proiectului ∫i/sau cu unit„˛ile
administrativ-teritoriale respective, Ón care vor fi stipulate
drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor, inclusiv sursele de finan˛are
a proiectului.
(5) Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice este unitatea de monitorizare
desemnat„ a proiectului ∫i, Ón aceast„ calitate, este
responsabil„ cu urm„rirea, raportarea ∫i efectuarea
tragerilor aferente Ómprumutului de la Banca European„ de
Investi˛ii.

ce

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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la con˛inutul acestuia, care privesc
tehnic„, modific„ri de termene,
modific„ri care nu sunt de natur„
financiare ale Rom‚niei fa˛„ de

modific„ri Ón descrierea
precum ∫i orice alte
s„ majoreze obliga˛iile
Banca European„ de

Investi˛ii sau s„ determine noi condi˛ion„ri economice fa˛„
de cele convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele prev„zute la alin. (1) se vor aproba
prin hot„r‚re a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 13.

FI Nº (RO)
Serapis Nº 2004-0228
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PROIECTUL
privind infrastructura municipal„ Ón domeniul aliment„rii cu ap„, etapa a III-a
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CONTRACT DE FINANﬁARE
Óntre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii*)
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Luxemburg, 24 octombrie 2006
Bucure∫ti, 28 noiembrie 2006
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Acest contract este Óncheiat Óntre Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Finan˛elor Publice, av‚nd sediul Ón
str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucure∫ti, Rom‚nia, reprezentat de domnul Sebastian Teodor Gheorghe
Vl„descu, ministrul finan˛elor publice, denumit„ Ón continuare Œmprumutatul, ca prim„ parte, ∫i Banca European„ de
Investi˛ii, av‚nd sediul Ón bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentat„ de
domnul Cormac Murphy, director, ∫i de domnul Fulceri Bruni Roccia, director adjunct, denumit„ Ón continuare Banca, ca
a doua parte.
Av‚nd Ón vedere c„:
(1) La data de 1 februarie 1993, Comunit„˛ile Europene ∫i Œmprumutatul au Óncheiat Acordul european instituind o
asociere Óntre Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de o parte, ∫i Rom‚nia, pe de alt„ parte,
denumit Ón cele ce urmeaz„ Acordul european.
(2) Œn cadrul Acordului european, Consiliul guvernatorilor B„ncii a autorizat continuarea acord„rii de Ómprumuturi
pentru proiecte de investi˛ii Ón Rom‚nia.
(3) La 4/5 iunie 1997 a fost semnat de c„tre Œmprumutat ∫i Banc„ un acord-cadru, denumit Ón continuare Acordcadru, referitor la cooperarea financiar„ men˛ionat„ ∫i este aplicabil acestui contract, denumit Ón cele ce urmeaz„
Contractul.
(4) Œmprumutatul a propus s„ Óntreprind„ un proiect, denumit Ón continuare Proiectul, care s„ fie derulat prin
anumite autorit„˛i locale ∫i companii municipale pentru utilit„˛i, denumite Ón cele ce urmeaz„ beneficiari finali, Ómbun„t„˛ind
calitatea ∫i eficien˛a furniz„rii apei ∫i a serviciilor de canalizare Ón Baia Mare, Bistri˛a, Drobeta-Turnu Severin, Pite∫ti ∫i
R‚mnicu V‚lcea, fiecare denumit Ón cele ce urmeaz„ subproiect, ∫i descrise Ón detaliu Ón descrierea tehnic„ din anexa A
la prezentul contract, denumit„ Ón cele ce urmeaz„ descriere tehnic„, ∫i identificate ca m„suri descrise Ón
memorandumurile de finan˛are ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004 (Ón vigoare de la data de 8 decembrie 2004),
nr. 2003/RO/16/P/PE/025 (Ón vigoare de la data de 9 noiembrie 2004), nr. 2004/RO/16/P/PE/008 (Ón vigoare de la data de
6 decembrie 2004), nr. 2003/RO/16/P/PE/026 (Ón vigoare de la data de 15 decembrie 2003) ∫i nr. 2004/RO/16/P/PE/002
(Ón vigoare de la data de 6 decembrie 2004), respectiv (fiecare denumit Ón cele ce urmeaz„ memorandum de finan˛are ∫i
Ómpreun„ denumite memorandumuri de finan˛are), Óncheiate Óntre Rom‚nia ∫i Comunitatea European„ Ón cadrul ISPA,
pentru cofinan˛area Proiectului.
(5) Œmprumutatul a stabilit Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE (denumit Ón continuare OPCP) din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice s„ fie unitate de monitorizare a Proiectului pentru procedurile de monitorizare, raportare ∫i
efectuare a tragerilor legate de credit; OPCP a instituit proceduri de monitorizare, raportare ∫i efectuare a tragerilor, Ón
condi˛ii satisf„c„toare pentru Banc„.
(6) Costul total al Proiectului, a∫a cum este acesta estimat Ón memorandumul de finan˛are relevant, este de
181.172.000 euro (o sut„ optzeci ∫i unu milioane o sut„ ∫aptezeci ∫i dou„ mii euro).
*) Traducere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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(7) Œmprumutatul a declarat c„ inten˛ioneaz„ s„ finan˛eze Proiectul dup„ cum urmeaz„:
Grant ISPA
Œmprumutul B„ncii
Contribu˛ia direct„ a Œmprumutatului
Contribu˛ia beneficiarilor finali

— euro —
130.977.800
41.501.200
4.160.000
4.533.000

T O T A L:

181.172.000
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(8) Pentru realizarea planului financiar descris Ón paragraful (6), Œmprumutatul a solicitat de la Banc„ un Ómprumut
Ón valoare de 41.501.200 euro.
(9) Œn baza art. 3 din Acordul-cadru, Œmprumutatul a fost de acord ca dob‚nda ∫i toate celelalte pl„˛i datorate
B„ncii ∫i care apar ca urmare a activit„˛ilor prev„zute Ón Acordul-cadru, precum ∫i activele ∫i veniturile B„ncii aferente
acestor activit„˛i s„ fie scutite de impozite.
(10) Œn baza art. 4 din Acordul-cadru, Œmprumutatul a fost de acord ca, pe Óntreaga perioad„ de existen˛„ a
oric„rei opera˛iuni financiare Óncheiate conform Acordului-cadru, s„ asigure:
(i) c„ Banca poate schimba Ón orice valut„ integral convertibil„, la cursul de schimb Ón vigoare, sumele Ón
moneda na˛ional„ a Œmprumutatului primite de Banc„ cu titlul de pl„˛i ap„rute Ón leg„tur„ cu Ómprumuturi
∫i garan˛ii sau orice alte activit„˛i ∫i c„ Banca poate transfera liber, imediat ∫i efectiv sumele astfel
schimbate; sau, dac„ Banca va opta astfel,
(ii) c„ poate dispune liber de aceste sume pe teritoriul Œmprumutatului.
(11) Ca r„spuns la solicitarea Œmprumutatului, satisf„cut„ c„ finan˛area Proiectului se Óncadreaz„ Ón domeniul
acoperit de func˛iile sale ∫i baz‚ndu-se, Óntre altele, pe declara˛iile ∫i faptele citate Ón acest preambul, Banca este de
acord s„ pun„ la dispozi˛ia Œmprumutatului un credit de 41.501.200 euro, Ón conformitate cu prezentul contract.
(12) Statutul B„ncii prevede ca Banca s„ se asigure c„ fondurile sale sunt folosite c‚t se poate de ra˛ional Ón
interesul Comunit„˛ii Europene ∫i, prin urmare, termenii ∫i condi˛iile opera˛iunilor sale de Ómprumut vor fi Ón concordan˛„
cu politica Comunit„˛ii Europene.
(13) Semnarea acestui contract Ón numele Œmprumutatului este autorizat„ oficial Ón termenii stabili˛i Ón
Documentul ata∫at I.
(14) Referirile din prezentul contract la articole, preambul, anexe ∫i documente ata∫ate reprezint„ referiri la articole
∫i preambul, anexele ∫i documentele ata∫ate la acest contract, iar urm„torii termeni au respectivele Ón˛elesuri atribuite
acestora Ón preambul ∫i Ón articole, a∫a cum se arat„ mai jos:

in

fo

Termeni defini˛i Ón cuprinsul contractului
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Data limit„ de acceptare
Subproiect afectat
OPCP
Contract
Credit
Tribunal
Curtea Auditorilor
Aviz de tragere
Solicitare de tragere
Rata BEI de redistribuire
Mediu
Acord european
Instrument de datorie extern„
Beneficiari finali
Memorandumuri de finan˛are
Rat„ fix„
Acord-cadru
Eveniment de rambursare anticipat„ cu desp„gubire
Œmprumut
Zi lucr„toare Ón Luxemburg
Schimbare material„ advers„
Data scaden˛ei
Tran∫a notificat„
Data pl„˛ii
Suma ramburs„rii anticipate
Data ramburs„rii anticipate
Notificare de rambursare anticipat„
Proiect
R1
R2

Articol sau preambul
4.02C
4.03A(c)
Preambul
Preambul
1.01
11.02
6.07
1.02C
1.02B
4.02B
6.05
Preambul
7.01
Preambul
Preambul
3.01
Preambul
4.03C
2.01
1.02C
10.01
4.01B
1.05B
5.01
4.02A
4.02A
4.02A
Preambul
1.05B
1.05B

(5)
(3)

(1)
(4)
(4)
(3)

(4)
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Zi lucr„toare relevant„
Rata interbancar„ relevant„
Data de disponibilizare planificat„
Descriere tehnic„
Subproiect
Œmprumut la termen
Tran∫„

5.01
1.05B
1.02C
Preambul (4)
Preambul (4)
4.03A(2)
1.02A

Termeni defini˛i Ón anexe

Anexa

EURIBOR
LIBOR
Zi lucr„toare Ón Londra
Zi lucr„toare Ón New York
B„nci de referin˛„
Perioad„ reprezentativ„
Data de restabilire

Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
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Drept care s-a convenit prin prezentul contract dup„ cum urmeaz„:
elementele corespunz„toare din cererea de tragere, dac„
este cazul, Œmprumutatul poate revoca cererea de tragere
printr-o notificare adresat„ B„ncii, Óntr-un interval de 3 zile
lucr„toare Ón Luxemburg de la primirea avizului de tragere,
∫i, drept urmare, cererea de tragere ∫i avizul de tragere
vor r„m‚ne f„r„ efect.
Œn Ón˛elesul prezentului contract, Ón general zi lucr„toare
Ón Luxemburg Ónseamn„ o zi Ón care b„ncile comerciale
sunt deschise pentru afaceri Ón Luxemburg.
1.02D. Contul de disponibilizare
Disponibilizarea va fi efectuat„ Ón acel cont bancar pe
care Œmprumutatul Ól va notifica Ón scris B„ncii cu cel pu˛in
15 zile Ónainte de data de disponibilizare planificat„.
1.03. Moneda tragerii
Sub rezerva disponibilit„˛ilor, Banca va disponibiliza
fiecare tran∫„ Ón moneda pentru care Œmprumutatul ∫i-a
exprimat preferin˛a. Moneda fiec„rei trageri va fi euro sau
orice alt„ moned„ care este tranzac˛ionat„ pe scar„ larg„
pe principalele pie˛e valutare.
Pentru calcularea sumelor care urmeaz„ a fi trase Óntr-o
alt„ moned„ dec‚t euro ∫i pentru determinarea sumei
echivalente Ón euro, Banca va aplica cursul de schimb
publicat de Banca Central„ European„ din Frankfurt la o
astfel de dat„ situat„ cu 15 zile Ónainte de data efectu„rii
tragerii, dup„ cum va decide Banca.
1.04. Condi˛ii de tragere
1.04A. Prima tran∫„
Disponibilizarea primei tran∫e este condi˛ionat„ de
primirea de c„tre Banc„, la data sau Ónainte de data care
cade cu cinci (5) zile lucr„toare Ón Luxemburg Ónainte de
data de disponibilizare planificat„, a urm„toarelor
documente sau dovezi Ón form„ ∫i con˛inut satisf„c„toare
pentru aceasta:
a) o opinie juridic„, Ón limba englez„, privind semnarea
corespunz„toare a prezentului contract de c„tre Œmprumutat
∫i privind documenta˛ia relevant„; o astfel de opinie va
trebui s„ fie acceptabil„ pentru Banc„ sub toate aspectele;
b) o Ómputernicire, Ón limba englez„, autoriz‚ndu-l pe
domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu, ministrul
finan˛elor publice, s„ semneze prezentul contract Ón numele
Œmprumutatului;
c) dovada, Ón limba englez„, a autoriz„rii persoanei sau
persoanelor care semneaz„ cererile de tragere Ón numele
Œmprumutatului ∫i specimenul de semn„tur„ autentic al unei
sau unor asemenea persoane; ∫i
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1.01. Suma creditului
Prin prezentul contract Banca stabile∫te Ón favoarea
Œmprumutatului, iar Œmprumutatul accept„ un credit, denumit
Ón continuare credit, Ón sum„ echivalent„ cu 41.501.200 euro
(patruzeci ∫i unu milioane cinci sute unu mii dou„ sute euro).
1.02. Proceduri de tragere
1.02A. Tran∫e
Banca va disponibiliza creditul p‚n„ la 31 decembrie
2011, Ón limita a 13 tran∫e. Suma fiec„rei tran∫e, dac„ nu
este soldul netras al creditului, va fi de minimum 3.000.000 euro
sau echivalentul acestei sume. O tran∫„ solicitat„ de c„tre
Œmprumutat Ón conformitate cu art. 1.02B este denumit„ Ón
cele ce urmeaz„ tran∫„.
1.02B. Cererea de tragere
Periodic, p‚n„ la 31 august 2011, Œmprumutatul poate
prezenta B„ncii o solicitare scris„ (cerere de tragere), Ón
forma prev„zut„ Ón anexa E, pentru disponibilizarea unei
tran∫e. Œn cererea de tragere se vor preciza:
a) suma ∫i valuta de disponibilizare a tran∫ei;
b) data preferat„ pentru efectuarea tragerii, care va fi o
zi de lucru relevant„, dup„ cum este definit„ Ón art. 5.01,
care cade cu maximum 15 zile calendaristice dup„ data
cererii de tragere, Ón˛eleg‚ndu-se c„ Banca poate
disponibiliza tran∫a Ón termen de p‚n„ la 4 luni
calendaristice de la data cererii de tragere; ∫i
c) rata fix„ a dob‚nzii, dac„ ea exist„, a∫a cum a fost
indicat„ anterior de c„tre Banc„, f„r„ angajamentul ca
aceasta s„ fie aplicabil„ tran∫ei pe durata acesteia.
Fiind supus„ prevederii celui de-al doilea paragraf al
art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabil„.
1.02C. Avizul de tragere
Œntre 10 ∫i 15 zile Ónainte de data tragerii unei tran∫e,
Banca va furniza Œmprumutatului, dac„ cererea de tragere
este Ón conformitate cu art. 1.02B, o notificare, denumit„ Ón
continuare aviz de tragere, care va preciza:
a) suma ∫i valuta tragerii;
b) data la care este planificat„ tragerea tran∫ei,
denumit„ Ón continuare data de disponibilizare planificat„,
tragerea fiind oricum supus„ condi˛iilor din art. 1.04; ∫i
c) rata fix„ a dob‚nzii aplicabil„ tran∫ei Ón conformitate
cu art. 3.01.
Œn cazul Ón care unul sau mai multe elemente
specificate Ón avizul de tragere nu sunt conforme cu
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relevant, dac„ tran∫a ar fi fost tras„ la data de
disponibilizare planificat„; ∫i
R2 Ónseamn„ rata interbancar„ relevant„, mai pu˛in
0,125% (12,5 puncte de baz„), cu condi˛ia ca, Ón scopul
determin„rii ratei interbancare relevante Ón leg„tur„ cu
acest art. 1.05, perioadele relevante prev„zute Ón anexa C
s„ fie perioade succesive de c‚te o lun„, Óncep‚nd cu
data de disponibilizare planificat„.
Pentru scopurile prezentului contract, Ón general rata
interbancar„ relevant„ Ónseamn„:
(i) EURIBOR, a∫a cum este definit Ón anexa C, Ón
cazul unei tran∫e denominate Ón euro;
(ii) LIBOR, a∫a cum este definit Ón anexa C, Ón
cazul unei tran∫e denominate Ón GBP sau USD;
∫i
(iii) rata de pia˛„ ∫i defini˛ia sa aleas„ de Banc„ ∫i
comunicat„ separat Œmprumutatului, Ón cazul
unei tran∫e denominate Ón orice alt„ moned„.
Œn plus, comisionul:
a) dac„ am‚narea dep„∫e∫te ca durat„ o lun„ va
Óncepe s„ se acumuleze la sf‚r∫itul fiec„rei luni;
b) va fi calculat utiliz‚nd num„rul de zile convenit
aplicabil lui R1;
c) acolo unde R2 este mai mare dec‚t R1 va fi stabilit
la zero; ∫i
d) va fi pl„tibil Ón conformitate cu art. 1.07.
Œn prezentul contract tran∫a notificat„ Ónseamn„ o tran∫„
pentru care Banca a emis un aviz de tragere.
1.05C. Anularea tragerii am‚nate cu 6 luni
Banca poate, prin notificarea Œmprumutatului, s„ anuleze
o tragere care a fost am‚nat„ Ón baza prezentului articol
1.05 cu mai mult de 6 luni Ón total. Suma anulat„ va
r„m‚ne disponibil„ pentru tragere conform art. 1.02.
1.06. Anularea ∫i suspendarea
1.06A. Dreptul Œmprumutatului de a anula
Œmprumutatul poate anula Ón orice moment, notific‚nd
Banca, integral sau par˛ial ∫i cu efect imediat, partea
netras„ din credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea
efect asupra unei tran∫e notificate a c„rei dat„ de
disponibilizare planificat„ cade Ón timpul celor cinci (5) zile
lucr„toare Ón Luxemburg care urmeaz„ datei notific„rii.
1.06B. Dreptul B„ncii de a suspenda ∫i anula
Banca poate, prin notificarea Œmprumutatului, s„
suspende ∫i/sau s„ anuleze, integral sau par˛ial, Ón orice
moment ∫i cu efect imediat, partea netras„ din credit:
a) dup„ un eveniment men˛ionat la art. 10.01; ∫i
b) Ón cazuri excep˛ionale care afecteaz„ negativ accesul
B„ncii la pia˛a de capital, cu excep˛ia tran∫ei notificate.
Œn plus, Ón m„sura Ón care Banca poate anula creditul
Ón conformitate cu art. 4.03A, Banca poate, de asemenea,
s„-l ∫i suspende. Orice suspendare va continua p‚n„ c‚nd
Banca Ónceteaz„ suspendarea sau anuleaz„ suma
suspendat„.
1.06C. Desp„gubire pentru suspendarea ∫i anularea
unei tran∫e
a) Suspendarea
Dac„ Banca suspend„ o tran∫„ notificat„, fie datorit„
unui eveniment de rambursare anticipat„ compensatorie
(dup„ cum este definit la art. 4.03C), fie datorit„ unui
eveniment men˛ionat la art. 10.01, dar nu altfel,
Œmprumutatul va desp„gubi Banca conform art. 1.05B.
b) Anularea
Dac„ Œmprumutatul anuleaz„ o tran∫„ notificat„, acesta
va desp„gubi Banca conform art. 4.02B. Dac„
Œmprumutatul anuleaz„ orice parte a creditului, alta dec‚t o
tran∫„ notificat„, nu se pl„te∫te niciun comision.
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d) dovada c„ toate aprob„rile privind controlul
schimbului valutar, specificate de Banc„ sau indicate Ón
opinia juridic„ dat„ conform lit. a) de mai sus ca fiind
necesare, au fost ob˛inute pentru a permite Œmprumutatului
s„ primeasc„ trageri a∫a cum se prevede Ón contract, s„
ramburseze Ómprumutul ∫i s„ pl„teasc„ dob‚nzile ∫i toate
celelalte sume datorate Ón conformitate cu prezentul
contract.
1.04B. Toate tran∫ele
Disponibilizarea fiec„rei tran∫e conform art. 1.02, inclusiv
a primei tran∫e, este condi˛ionat„ de primirea de c„tre
Banc„, cu cinci (5) zile lucr„toare Ón Luxemburg Ónainte de
data de disponibilizare planificat„, Ón form„ ∫i con˛inut
satisf„c„toare pentru Banc„, a:
a) dovezii c„ acordurile de Ómprumut subsidiar au fost
Óncheiate Óntre Œmprumutat ∫i beneficiarii finali relevan˛i, Ón
leg„tur„ cu subproiectul/subproiectele care s„ fie finan˛ate
din sumele tran∫ei relevante, specific‚nd obliga˛iile unor
astfel de beneficiari finali, a∫a cum este descris Ón
memorandumul financiar ISPA/memorandumurile financiare
ISPA;
b) unui certificat din partea Ministerului Finan˛elor
Publice al Œmprumutatului, Ón forma prev„zut„ Ón anexa D;
c) dovezii c„ Ón orice moment exist„ fonduri disponibile
suficiente, Ón conformitate cu art. 6.01;
d) copiilor autentificate ale contractului sau contractelor
care au fost finan˛ate din toate celelalte tran∫e trase
anterior, contract sau contracte care s„ fi fost Óncheiate Ón
termeni satisf„c„tori pentru Banc„; ∫i
e) unei declara˛ii din partea Œmprumutatului privind
efectuarea cheltuielilor pentru articolele care urmau s„ fie
finan˛ate de c„tre Banc„ Ón conformitate cu descrierea
tehnic„ (net de taxe ∫i impozite pl„tibile Ón Rom‚nia)
pentru o sum„ egal„ cu toate celelalte tran∫e trase, mai
pu˛in, cu excep˛ia ultimei trageri, o sum„ echivalent„ cu
1.000.000 euro (un milion euro).
1.05. Am‚narea tragerii
1.05A. Motive pentru am‚nare
Banca, la solicitarea Œmprumutatului, va am‚na
disponibilizarea oric„rei tran∫e, Ón totalitate sau par˛ial,
p‚n„ la o dat„ precizat„ de Œmprumutat ca fiind o dat„
care s„ nu dep„∫easc„ 6 luni de la data de disponibilizare
planificat„. Œntr-un astfel de caz, Œmprumutatul va pl„ti un
comision de am‚nare, determinat Ón conformitate cu
art. 1.05B. Orice solicitare de am‚nare va fi valabil„ pentru
o tran∫„, numai dac„ aceasta este solicitat„ cu cel pu˛in
cinci (5) zile lucr„toare Ón Luxemburg Ónainte de data de
disponibilizare planificat„.
Dac„ oricare dintre condi˛iile la care se face referire Ón
art. 1.04 nu este Óndeplinit„ p‚n„ la data specificat„ ∫i
p‚n„ la data de disponibilizare planificat„, tragerea va fi
am‚nat„ pentru o dat„ agreat„ Óntre Banc„ ∫i Œmprumutat,
care cade la cel pu˛in cinci (5) zile lucr„toare Ón
Luxemburg dup„ Óndeplinirea tuturor condi˛iilor de
disponibilizare.
1.05B. Comisionul de am‚nare
Dac„ disponibilizarea oric„rei tran∫e notificate, a∫a cum
este definit„ mai jos Ón acest articol 1.05B, este am‚nat„
fie la solicitarea Œmprumutatului, fie din cauza neÓndeplinirii
condi˛iilor de tragere, Œmprumutatul va pl„ti, la cererea
B„ncii, un comision pentru suma pentru care este am‚nat„
disponibilizarea. Acest comision va fi aplicat de la data de
disponibilizare planificat„ p‚n„ la data actual„ de
disponibilizare sau, dup„ caz, p‚n„ la data anul„rii tran∫ei,
la o rat„ egal„ cu R1 minus R2, unde:
R1 Ónseamn„ rata dob‚nzii care s-ar fi aplicat ocazional
Ón conformitate cu art. 3.01 ∫i cu avizul de tragere
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anual„ determinat„ de Banc„ Ón concordan˛„ cu principiile
aplicabile periodic, stabilite de c„tre organismele de
conducere ale B„ncii, pentru Ómprumuturile efectuate la o
rat„ fix„ a dob‚nzii, denominat„ Ón moneda tran∫ei ∫i fiind
purt„toare de termeni echivalen˛i pentru rambursarea
capitalului ∫i plata dob‚nzii.
3.02. Dob‚nda la sumele cu scaden˛„ dep„∫it„
F„r„ a contraveni prevederilor art. 10 ∫i prin excep˛ie
de la art. 3.01, dob‚nda se va acumula pentru orice sum„
restant„ pl„tibil„ Ón condi˛iile prezentului contract, de la
data scaden˛ei p‚n„ la data pl„˛ii, la o rat„ anual„ egal„
cu rata interbancar„ relevant„ plus 2% (200 puncte de
baz„) ∫i va fi pl„tibil„ Ón conformitate cu solicitarea B„ncii.
Œn scopul determin„rii ratei interbancare relevante Ón
leg„tur„ cu acest articol 3.02, perioadele relevante Ón
Ón˛elesul anexei C vor fi perioade succesive de o lun„,
Óncep‚nd cu data scaden˛ei.
Totu∫i, dob‚nda pentru o tran∫„ va fi calculat„ la rata
anual„, care este suma ratei definite Ón art. 3.01 plus
0,25% (25 puncte de baz„), dac„ acea rat„ anual„
dep„∫e∫te, pentru orice perioad„ relevant„ dat„, rata
men˛ionat„ Ón paragraful precedent.
Dac„ suma restant„ este Óntr-o moned„, alta dec‚t
moneda tran∫ei relevante, se va aplica urm„toarea rat„ per
annum, ∫i anume rata interbancar„ relevant„, care este Ón
mod general perceput„ de c„tre Banc„ pentru tranzac˛ii Ón
acea moned„ plus 2% (200 puncte de baz„), calculat„ Ón
conformitate cu practica pie˛ei pentru o astfel de rat„.

pe

Dac„ Banca anuleaz„ o tran∫„ notificat„ ca urmare a
unui eveniment de rambursare anticipat„ compensatorie
sau anuleaz„ o tragere conform art. 1.05C, Œmprumutatul
va desp„gubi Banca conform art. 4.02B. Dac„ Banca
anuleaz„ o tran∫„ notificat„ datorit„ unui eveniment
men˛ionat la art. 10.01, Œmprumutatul va desp„gubi Banca
conform art. 10.03. Cu excep˛ia acestor cazuri, nu se
pl„te∫te niciun comision ca urmare a anul„rii de c„tre
Banc„.
Se va calcula un comision Ón baza faptului c„ suma
anulat„ este considerat„ a fi fost tras„ ∫i rambursat„ la
data de disponibilizare planificat„ sau, Ón m„sura Ón care
disponibilizarea tran∫ei este Ón acel moment am‚nat„ ori
suspendat„, la data avizului de anulare.
c) Anularea dup„ expirarea creditului
Œn orice moment dup„ termenul limit„ pentru
prezentarea de c„tre Œmprumutat a unei cereri de tragere
conform art. 1.02B, Banca poate, prin notificarea
Œmprumutatului ∫i f„r„ nicio obliga˛ie pentru niciuna dintre
p„r˛i, s„ anuleze orice parte a creditului, alta dec‚t o
tran∫„ notificat„.
1.07. Sume datorate conform art. 1
Sumele datorate conform art. 1.05 ∫i 1.06 vor fi pl„tibile
Ón moneda tran∫ei Ón cauz„. Acestea vor fi pl„tibile Ón
termen de 7 zile de la primirea de c„tre Œmprumutat a
cererii B„ncii sau pe durata oric„rei perioade mai mari,
specificat„ Ón avizul de solicitare al B„ncii.
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ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 4
Rambursarea

ra

2.01. Suma Ómprumutului
Œmprumutul acordat Ón cadrul acestui credit, denumit Ón
continuare Ómprumutul, va cuprinde totalul sumelor
disponibilizate de Banc„ Ón moneda disponibiliz„rii, a∫a
cum este notificat de Banc„ cu ocazia disponibiliz„rii
fiec„rei tran∫e.
2.02. Moneda ramburs„rii
Fiecare rambursare a unei tran∫e conform art. 4 sau,
dup„ caz, conform art. 10 va fi efectuat„ Ón moneda
tran∫ei respective.
2.03. Moneda dob‚nzii ∫i a altor costuri
Dob‚nda ∫i alte costuri pl„tibile de c„tre Œmprumutat
conform art. 3, 4 ∫i, acolo unde este aplicabil, conform
art. 10 vor fi calculate ∫i pl„tibile, Ón ceea ce prive∫te
fiecare tran∫„, Ón moneda tran∫ei.
Orice plat„ conform art. 9.02 va fi f„cut„ Ón moneda
specificat„ de Banc„, av‚ndu-se Ón vedere moneda Ón care
s-au efectuat cheltuielile ce urmeaz„ s„ fie rambursate prin
acea plat„.
2.04. Confirmarea de c„tre Banc„
Dup„ disponibilizarea unei tran∫e, Banca va transmite
Œmprumutatului o situa˛ie rezumativ„ cuprinz‚nd data
tragerii, moneda ∫i suma, termenii de rambursare ∫i rata
dob‚nzii respectivei tran∫e ∫i pentru acea tran∫„. O astfel
de confirmare va include un grafic de rambursare.
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4.01. Rambursarea normal„
4.01A. Graficul de rambursare
Œmprumutatul va rambursa fiecare tran∫„ a Ómprumutului
Ón 38 rate egale ale sumei Ómprumutate; prima rat„ a
fiec„rei tran∫e va fi datorat„ pe 15 noiembrie 2012 ∫i
ultima rat„ a fiec„rei tran∫e va fi datorat„ pe 15 mai 2031,
Ón conformitate cu graficul de rambursare prezentat Ón
anexa B.
4.01B. Definirea datei scadente
Ultima dat„ de rambursare a Ómprumutului, specificat„
conform art. 4.01, este denumit„ Ón continuare data
scaden˛ei.
4.02. Rambursare anticipat„ voluntar„
4.02A. Op˛iunea ramburs„rii anticipate
Cu condi˛ia: (i) pl„˛ii de c„tre Œmprumutat a desp„gubirii,
dac„ exist„, datorat„ B„ncii Ón conformitate cu art. 4.02B ∫i
(ii) art. 4.04, Œmprumutatul poate rambursa anticipat,
integral sau par˛ial, orice tran∫„, Ómpreun„ cu dob‚nda
acumulat„ pentru aceasta, Ón baza unei comunic„ri scrise
transmise cu o lun„ Ónainte, denumit„ Ón continuare
notificare de rambursare anticipat„, specific‚nd suma care
urmeaz„ a fi rambursat„ anticipat (suma rambursat„
anticipat) ∫i data la care Œmprumutatul propune s„
efectueze rambursarea anticipat„ (data ramburs„rii
anticipate), care va fi o dat„ de plat„ pentru acea tran∫„.
4.02B. Desp„gubire pentru rambursare anticipat„
Referitor la fiecare sum„ rambursat„ anticipat a unei
tran∫e, Œmprumutatul va pl„ti B„ncii la data ramburs„rii
anticipate o desp„gubire egal„ cu valoarea actual„ (la data
ramburs„rii anticipate) a ceea ce dep„∫e∫te, dac„ este
cazul:
a) dob‚nda care s-ar fi acumulat ulterior pentru suma
rambursat„ anticipat, pe perioada dintre data ramburs„rii
anticipate ∫i data scaden˛ei, dac„ aceasta nu ar fi fost
pl„tit„ anticipat; fa˛„ de

ARTICOLUL 3
Dob‚nda

3.01. Rata dob‚nzii
Œmprumutatul va pl„ti dob‚nda la soldul nerambursat al
fiec„rei tran∫e, semianual, la datele de plat„ relevante,
conform celor men˛ionate Ón avizul de tragere, Óncep‚nd cu
prima astfel de dat„ de plat„ care urmeaz„ datei de
disponibilizare a tran∫ei.
Dob‚nda se va calcula Ón baza art. 5.02 la rat„ fix„. Œn
prezentul contract, rat„ fix„ Ónseamn„ o rat„ a dob‚nzii
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Ómprumutul la termen Ón suma total„ nerambursat„ a
tuturor Ómprumuturilor la termen.
Banca va transmite notificarea sa c„tre Œmprumutat Ón
termen de 30 de zile de la primirea notific„rii conform
art. 8.02.
c) Œnc„lcarea anumitor acorduri
Dac„ Banca Ó∫i d„ seama c„ Œmprumutatul Óncalc„
angajamentele asumate conform art. 6.05 Ón ceea ce
prive∫te un subproiect, denumit Ón cele ce urmeaz„
subproiect afectat, aceasta poate notifica Œmprumutatul Ón
mod corespunz„tor. Dac„ Óntr-o perioad„ de 30 de zile
urm„toare acelei notific„ri Œmprumutatul nu Óntreprinde
m„suri s„ remedieze Ónc„lcarea respectiv„ Óntr-o manier„
acceptabil„ pentru Banc„, Banca, printr-o alt„ notificare,
poate anula creditul sau poate solicita ca, Ón urm„toarea
perioad„ de 30 de zile, Œmprumutatul s„ ramburseze
anticipat o parte din Ómprumut corespunz„toare propor˛iei
din valoarea declarat„ a subproiectului afectat Ón valoarea
agregat„ declarat„ a Proiectului, Ómpreun„ cu dob‚nda
acumulat„ pentru suma rambursat„ anticipat, precum ∫i o
desp„gubire calculat„ Ón conformitate cu prevederile
art. 4.02B, dac„ este cazul.
4.03B. Mecanismul ramburs„rii anticipate
Orice sum„ solicitat„ de c„tre Banc„ conform art. 4.03A
Ómpreun„ cu orice dob‚nd„ acumulat„ ∫i orice desp„gubire
datorat„ conform art. 4.03C vor fi pl„tite la data indicat„
de Banc„, dat„ care va c„dea nu mai devreme de 30 de
zile de la data notific„rii solicit„rii B„ncii.
4.03C. Desp„gubire pentru rambursare anticipat„
Œn cazul ramburs„rii anticipate, datorat„ unui eveniment
men˛ionat la art. 4.03A lit. c), fiecare astfel de eveniment
fiind denumit eveniment de rambursare anticipat„ cu
desp„gubire, desp„gubirea, dac„ exist„, va fi determinat„
Ón concordan˛„ cu art. 4.02B.
Dac„, Ón plus, conform oric„rei prevederi a art. 4.03B,
Œmprumutatul ramburseaz„ anticipat o tran∫„ la o dat„, alta
dec‚t o dat„ de plat„ relevant„, Œmprumutatul va
desp„gubi Banca cu o astfel de sum„, dup„ cum Banca
va certifica c„ este necesar„ pentru compensarea sa,
pentru primirea de fonduri altfel dec‚t la o dat„ de plat„
relevant„.
4.04. Aplicarea ramburs„rii anticipate par˛iale
Dac„ Œmprumutatul ramburseaz„ anticipat par˛ial o
tran∫„, suma ramburs„rii anticipate va fi aplicat„ pro rata
sau, la op˛iunea sa, Ón ordinea invers„ a scaden˛elor la
fiecare rat„ restant„.
Dac„ Banca solicit„ o rambursare anticipat„ par˛ial„ a
Ómprumutului, Œmprumutatul, respect‚nd solicitarea, poate,
prin notificarea B„ncii, transmis„ Ón termen de 5 zile
lucr„toare Ón Luxemburg de la primirea cererii B„ncii, s„
aleag„ tran∫ele care se ramburseaz„ anticipat ∫i s„ Ó∫i
exercite op˛iunea pentru sumele care vor fi rambursate
anticipat.
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b) dob‚nda care astfel s-ar fi acumulat pentru acea
perioad„, dac„ aceasta ar fi fost calculat„ la rata BEI de
redistribuire (a∫a cum este definit„ mai jos), mai pu˛in
15 puncte de baz„.
Valoarea actual„ men˛ionat„ va fi calculat„ la o rat„ a
scontului egal„ cu rata BEI de redistribuire, aplicat„ la
fiecare dat„ de plat„ relevant„.
Œn prezentul contract, rata BEI de redistribuire Ónseamn„
rata fix„ aplicat„ cu o lun„ Ónainte de data ramburs„rii
anticipate ∫i av‚nd aceia∫i termeni pentru plata dob‚nzii ∫i
acela∫i profil de rambursare la data scaden˛ei ca ∫i suma
rambursat„ anticipat.
4.02C. Mecanismul ramburs„rii anticipate
Banca va notifica Œmprumutatului, nu mai t‚rziu de
15 zile Ónainte de data ramburs„rii anticipate, suma
rambursat„ anticipat, dob‚nda datorat„ pentru aceasta ∫i
desp„gubirea pl„tibil„ conform art. 4.02B sau, dup„ caz,
c„ nu se datoreaz„ nicio desp„gubire.
Nu mai t‚rziu de data limit„ de acceptare (a∫a cum
este definit„ mai jos), Œmprumutatul va notifica Banca fie:
a) c„ el confirm„ notificarea de rambursare anticipat„ la
termenele men˛ionate de Banc„; sau
b) c„ el retrage notificarea de rambursare anticipat„.
Dac„ Œmprumutatul d„ confirmarea de la lit. a), acesta
va efectua rambursarea anticipat„. Dac„ Œmprumutatul
retrage notificarea de rambursare anticipat„ sau nu o
confirm„ Ón timp util, acesta poate s„ nu efectueze
rambursarea anticipat„. Cu excep˛ia celor men˛ionate
anterior, notificarea de rambursare anticipat„ va fi
obligatorie ∫i irevocabil„.
Œmprumutatul va Ónso˛i rambursarea anticipat„ de plata
dob‚nzii acumulate ∫i a desp„gubirii, dac„ este cazul,
datorate pentru suma ramburs„rii anticipate.
Œn scopul acestui articol 4.02C, data limit„ de acceptare
pentru o notificare este:
(i) ora 16:00 la Luxemburg Ón ziua de transmitere,
dac„ notificarea este transmis„ p‚n„ Ón
ora 12:00 Óntr-o zi lucr„toare Ón Luxemburg; sau
(ii) ora 11:00 a zilei imediat urm„toare care este o
zi lucr„toare Ón Luxemburg, dac„ notificarea
este transmis„ dup„ ora 12:00, ora din
Luxemburg, Óntr-o astfel de zi sau dac„ este
transmis„ Óntr-o zi care nu este zi lucr„toare Ón
Luxemburg.
4.03. Rambursare anticipat„ obligatorie
4.03A. Motive pentru rambursare anticipat„
a) Reducerea costului Proiectului
Dac„ costul total al Proiectului va trebui s„ fie redus de
la cifra prev„zut„ Ón preambul (6) la un nivel la care suma
creditului dep„∫e∫te 50% dintr-un astfel de cost, Banca,
prin notificarea Œmprumutatului, poate, Ón aceea∫i propor˛ie
ca ∫i reducerea, s„ anuleze respectiva parte a creditului
sau s„ cear„ rambursarea anticipat„ a respectivei p„r˛i a
Ómprumutului.
b) Principiul pari passu fa˛„ de alt Ómprumut la termen
Dac„ Œmprumutatul ramburseaz„ anticipat, Ón mod
voluntar, integral sau par˛ial, orice alt Ómprumut sau oricare
alt„ datorie financiar„ sau credit, care i-a fost acordat ini˛ial
pentru o durat„ mai mare de 5 ani, denumit Ón continuare
Ómprumut la termen, altfel dec‚t din sumele unui nou
Ómprumut av‚nd o durat„ cel pu˛in egal„ cu durata
neexpirat„ a Ómprumutului rambursat anticipat, Banca, prin
notificarea Œmprumutatului, poate s„ anuleze creditul sau s„
cear„ rambursarea anticipat„ a Ómprumutului Óntr-o propor˛ie
egal„ cu cea reprezentat„ de suma rambursat„ din
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ARTICOLUL 5
Pl„˛i

5.01. Definirea datei pl„˛ii
Œn prezentul contract:
— data pl„˛ii Ónseamn„ fiecare 15 mai ∫i 15 noiembrie
ale fiec„rui an, cu excep˛ia cazului Ón care o astfel de dat„
nu este o zi lucr„toare relevant„, aceasta Ónseamn„
urm„toarea zi lucr„toare relevant„, f„r„ ajustarea la niciun
calcul al dob‚nzii; ∫i
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b) activele Proiectului — cu excep˛ia cazului Ón care
Banca ∫i-a dat consim˛„m‚ntul prealabil Ón scris, s„ re˛in„
titlul ∫i posesiunea tuturor sau, Ón mod substan˛ial, asupra
tuturor activelor incluse Ón subproiecte ori, Ón mod
corespunz„tor, s„ Ónlocuiasc„ ∫i s„ modernizeze astfel de
active ∫i s„ men˛in„ subproiectele Ón continu„ exploatare,
Ón mod substan˛ial, Ón conformitate cu scopul lor ini˛ial; cu
condi˛ia c„ Banca poate s„ nu-∫i dea consim˛„m‚ntul
numai Ón cazul Ón care ac˛iunea propus„ ar prejudicia
interesele B„ncii Ón calitate de creditor al Œmprumutatului
sau ar face subproiectele relevante neeligibile pentru
finan˛area de c„tre Banc„, Ón conformitate cu statutul
B„ncii ori Ón conformitate cu art. 267 din Tratatul de la
Roma;
c) asigurare — s„ asigure toate lucr„rile ∫i propriet„˛ile
care fac parte din subproiecte, Ón conformitate cu practica
obi∫nuit„ pentru lucr„ri similare Ón Rom‚nia (inclusiv
asigurare personal„);
d) drepturi ∫i licen˛e/permise — s„ men˛in„ Ón vigoare
toate drepturile de acces sau de folosin˛„ ∫i toate
licen˛ele/permisele necesare pentru execu˛ia ∫i func˛ionarea
subproiectelor;
e) mediul Ónconjur„tor ∫i legisla˛ia UE:
(i) s„ implementeze ∫i s„ exploateze subproiectele,
Ón conformitate cu acele legi ale Uniunii
Europene, Ón m„sura Ón care acestea au fost
implementate Ón legisla˛ia rom‚n„ sau
specificate de c„tre Banc„ anterior datei
semn„rii prezentului contract, cu excep˛ia
oric„ror derog„ri convenite Óntre Rom‚nia ∫i
Uniunea European„, precum ∫i cu tratatele
interna˛ionale aplicabile, al c„ror obiectiv
principal Ól reprezint„ conservarea, protejarea
sau Ómbun„t„˛irea mediului Ónconjur„tor, scop
pentru care mediu Ónconjur„tor Ónseamn„, Ón
m„sura Ón care acestea afecteaz„ calitatea
vie˛ii, urm„toarele: aa) fauna ∫i flora; bb) solul,
apa, aerul, climatul ∫i peisajul; ∫i cc) patrimoniul
cultural ∫i mediul Ónconjur„tor creat;
∫i include condi˛iile de lucru ale subproiectelor ∫i
efectele sociale ale subproiectelor;
∫i
(ii) s„ implementeze ∫i s„ exploateze, Ón general,
subproiectele Ón conformitate cu principiile
legisla˛iei
Uniunii
Europene
aplicabile
Œmprumutatului ∫i/sau beneficiarilor finali ∫i
subproiectelor, Ón m„sura Ón care principiile
legisla˛iei Uniunii Europene sunt implementate Ón
legisla˛ia sau practica din Rom‚nia; ∫i
f) monitorizare — s„ men˛in„ politicile ∫i procedurile
pentru a facilita monitorizarea ∫i evaluarea subproiectelor.
6.06. Angajament de integritate
Œmprumutatul d„ asigur„ri ∫i afirm„ c„ nu s-a angajat ∫i
c„, dup„ cuno∫tin˛a sa, nicio persoan„ nu a comis niciunul
dintre actele urm„toare ∫i c„ nu va comite ∫i nicio
persoan„ nu va comite, cu consim˛„m‚ntul s„u sau
Ón∫tiin˛area sa prealabil„, o astfel de ac˛iune, adic„:
a) oferirea, darea, primirea sau solicitarea oric„rui
avantaj necuvenit pentru a influen˛a ac˛iunile unei persoane
care de˛ine un birou sau o func˛ie public„ ori un director
sau un angajat al unei autorit„˛i publice ori Óntreprindere
public„ sau un director ori o persoan„ oficial„ a unei
organiza˛ii interna˛ionale publice Ón leg„tur„ cu orice proces
de achizi˛ie sau Ón executarea oric„rui contract Ón leg„tur„
cu acele elemente ale Proiectului descrise Ón descrierea
tehnic„; ori
b) orice ac˛iune care influen˛eaz„ sau are ca scop
influen˛area, Ón mod necorespunz„tor, a procesului de
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— zi lucr„toare relevant„ Ónseamn„:
a) pentru euro, o zi Ón care opereaz„ sistemul de plat„
transfer expres al tranzac˛iei brute Ón timp real automat
transeuropean (TARGET); ∫i
b) pentru orice alt„ moned„, o zi Ón care b„ncile
func˛ioneaz„ Ón mod normal Ón principalul centru financiar
de origine al monedei respective.
5.02. Conven˛ia de calcul al num„rului de zile
Orice sum„ datorat„ sub form„ de dob‚nd„,
desp„gubire sau comision de c„tre Œmprumutat Ón cadrul
prezentului contract ∫i calculat„ pentru o frac˛iune din an
va fi calculat„ pe baza unui an de 360 de zile ∫i a unei
luni de 30 de zile.
5.03. Data ∫i locul efectu„rii pl„˛ii
Toate sumele, altele dec‚t dob‚nda, desp„gubirea ∫i
suma Ómprumutului, sunt pl„tibile Ón termen de 7 zile de la
primirea de c„tre Œmprumutat a solicit„rii f„cute de c„tre
Banc„.
Fiecare sum„ pl„tibil„ de c„tre Œmprumutat Ón cadrul
prezentului contract va fi pl„tit„ Ón contul notificat de c„tre
Banc„ Œmprumutatului. Banca va indica contul cu cel pu˛in
15 zile Ónainte de data scaden˛ei pentru prima plat„ pe
care o va face Œmprumutatul ∫i va notifica orice schimbare
a contului cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de data primei pl„˛i
pentru care se aplic„ schimbarea. Aceast„ perioad„ de
notificare nu se aplic„ Ón cazul pl„˛ilor efectuate Ón temeiul
art. 10.
O sum„ datorat„ de Œmprumutat va fi considerat„ pl„tit„
atunci c‚nd aceasta este primit„ de Banc„.
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Angajamentele Œmprumutatului
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6.01. Utilizarea Ómprumutului ∫i a altor fonduri disponibile
Œmprumutatul va utiliza sumele Ómprumutului exclusiv
pentru execu˛ia Proiectului.
Œmprumutatul se va asigura c„ are la dispozi˛ie celelalte
fonduri precizate Ón preambul (7) ∫i c„ aceste fonduri sunt
cheltuite, Ón m„sura cerut„, pentru finan˛area Proiectului.
6.02. Finalizarea Proiectului
Œmprumutatul va determina beneficiarii finali s„ realizeze
subproiectele Ón conformitate cu descrierea tehnic„ ∫i s„ le
termine p‚n„ la datele specificate Ón aceasta, a∫a cum
poate fi modificat„ periodic cu aprobarea B„ncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
Dac„ costul Proiectului dep„∫e∫te suma estimat„
stabilit„ Ón preambul (6), Œmprumutatul va ob˛ine finan˛are
pentru a acoperi cre∫terea costului f„r„ a apela la Banc„,
astfel Ónc‚t s„ permit„ terminarea Proiectului Ón
concordan˛„ cu descrierea tehnic„.
Planurile pentru finan˛area costului suplimentar vor fi
comunicate B„ncii f„r„ Ónt‚rziere.
6.04. Procedura de achizi˛ie
Œmprumutatul va determina beneficiarii finali s„
achizi˛ioneze bunuri, s„ procure servicii ∫i s„ comande
lucr„ri pentru subproiecte, p‚n„ acum corespunz„toare ∫i
satisf„c„toare pentru Banc„, prin licita˛ii interna˛ionale
deschise na˛ionalilor statelor membre ale Uniunii Europene
∫i ai Rom‚niei, Bulgariei, Croa˛iei, Turciei, Serbiei, BosnieiHer˛egovina, Muntenegrului, Macedoniei ∫i Albaniei.
6.05. Angajamente de continuare a Proiectului
At‚t timp c‚t Ómprumutul este nerambursat, Œmprumutatul
va determina beneficiarii finali:
a) Óntre˛inere — s„ Óntre˛in„, repare, renoveze ∫i
modernizeze toate propriet„˛ile care fac parte din
subproiecte, Ón m„sura necesar„ pentru a le me˛ine Ón
stare bun„ de func˛ionare;

13

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 188/19.III.2007

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

instrumentului de datorie extern„, nu va fi luat„ Ón
considerare.
Œn prezentul contract instrument de datorie extern„
Ónseamn„: (i) un instrument, inclusiv orice confirmare scris„
de Óncasare a unei sume sau orice extras de cont, care
eviden˛iaz„ sau constituie o obliga˛ie de a rambursa un
Ómprumut, depozit, avans sau o extindere similar„ de
credit, incluz‚nd, f„r„ limitare, orice prelungire de credit
printr-un acord de refinan˛are sau rescaden˛are; (ii) o
obliga˛ie eviden˛iat„ prin obliga˛iuni, titluri de crean˛„ sau
dovezi scrise similare de Óndatorare; ∫i (iii) o garan˛ie a
unei obliga˛ii ap„rute printr-un instrument de datorie extern„
al unui alt subiect; cu condi˛ia ca, Ón fiecare caz, o astfel
de obliga˛ie s„ fie guvernat„ de un sistem legislativ, altul
dec‚t legisla˛ia Œmprumutatului.
7.02. Garan˛ie
Dac„ Œmprumutatul acord„ unei p„r˛i ter˛e orice garan˛ie
pentru onorarea oric„rui instrument de datorie extern„ sau
orice preferin˛„ ori prioritate Ón leg„tur„ cu acesta, atunci
Œmprumutatul, dac„ Banca solicit„, va furniza B„ncii
garan˛ie echivalent„ pentru Óndeplinirea obliga˛iilor sale
asumate prin prezentul contract sau va acorda B„ncii
preferin˛„ ori prioritate echivalent„.
Œmprumutatul confirm„ c„, Ón prezent, nu exist„ nicio
astfel de garan˛ie, preferin˛„ sau prioritate.
ARTICOLUL 8
Informa˛ii ∫i vizite

ite
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8.01. Informa˛ii privind Proiectul
Œmprumutatul, prin OPCP, va asigura sau va face ca
beneficiarii finali s„ asigure, Óntr-o form„ ∫i substan˛„
satisf„c„toare pentru Banc„:
a) s„ transmit„ B„ncii, Ón limba englez„: (i) informa˛iile
Ón con˛inutul ∫i forma ∫i la datele specificate Ón anexa A.2
sau dup„ cum sunt convenite periodic de p„r˛ile
prezentului contract; ∫i (ii) orice astfel de informa˛ii sau
documente viitoare referitoare la finan˛area, achizi˛ia,
implementarea, func˛ionarea ∫i impactul Proiectului asupra
mediului, pe care Banca le poate solicita Ón mod rezonabil;
b) dac„ se solicit„, s„ furnizeze sau s„ procure pentru
Banc„, prompt, toate documentele ∫i informa˛iile necesare,
Ón limba englez„, pentru a permite B„ncii s„ urm„reasc„
progresul fizic ∫i financiar al Proiectului;
c) s„ supun„ B„ncii pentru aprobare, f„r„ Ónt‚rziere,
orice schimb„ri materiale Ón pre˛ul, proiectul, planurile,
programarea sau programul de cheltuieli pentru
subproiecte, Ón leg„tur„ cu publicitatea efectuat„ de Banc„
anterior semn„rii prezentului contract; ∫i
d) s„ informeze prompt Banca despre:
(i) orice litigiu care este ini˛iat sau care prezint„ o
amenin˛are Ón ceea ce prive∫te mediul
Ónconjur„tor ori alte aspecte care afecteaz„
oricare dintre subproiecte; ∫i
(ii) orice fapt sau eveniment cunoscut de c„tre
Œmprumutat, care poate prejudicia ori afecta Ón
mod substan˛ial condi˛iile de executare sau
func˛ionarea oric„ruia dintre subproiecte.
8.02. Informa˛ii privind Œmprumutatul
Œmprumutatul va informa imediat Banca despre:
a) orice eveniment care Ól oblig„ s„ ramburseze
anticipat orice datorie financiar„;
b) orice decizie luat„ de acesta pentru orice motiv care
Ól oblig„ ∫i/sau orice solicitare c„tre acesta de a efectua o
rambursare anticipat„ pentru un Ómprumut la termen, a∫a
cum se arat„ Ón art. 4.03A lit. b);
c) orice inten˛ie din partea sa de a crea vreo prioritate
privind dob‚nzile h‚rtiilor de valoare ori preferin˛e asupra
oric„ruia dintre activele sale Ón favoarea unei p„r˛i ter˛e
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achizi˛ie ori de implementare a Proiectului Ón detrimentul
Œmprumutatului, inclusiv Ón˛elegerile frauduloase Óntre
ofertan˛i.
Œmprumutatul se angajeaz„ s„ informeze Banca dac„ va
fi Ón cuno∫tin˛„ de orice fapt sau informa˛ie care s„
sugereze comiterea oric„rei astfel de ac˛iuni.
6.07. Vizite
Œmprumutatul Ón˛elege c„ Banca poate fi obligat„ s„
divulge Cur˛ii Auditorilor a Comunit„˛ilor Europene,
denumit„ Ón continuare Curtea Auditorilor, acele documente
referitoare la Œmprumutat ∫i la Proiect care sunt necesare
pentru Óndeplinirea sarcinii Cur˛ii Auditorilor, Ón conformitate
cu legisla˛ia Uniunii Europene.
Œmprumutatul va permite ∫i va determina beneficiarii
finali s„ permit„ persoanelor desemnate de Banc„, care
pot fi Ónso˛ite de reprezentan˛i ai Cur˛ii Auditorilor, s„
viziteze amplasamentele, instala˛iile ∫i lucr„rile legate de
Proiect ∫i s„ efectueze acele verific„ri pe care ace∫tia le
doresc. Œn acest scop, Œmprumutatul va furniza ∫i va
determina beneficiarii finali s„ furnizeze sau s„ se asigure
c„ este furnizat„ Óntreaga asisten˛„ necesar„. Cu ocazia
unei astfel de vizite, reprezentan˛ii Cur˛ii Auditorilor pot
solicita Œmprumutatului ∫i/sau beneficiarilor finali s„ prezinte
documentele care cad sub inciden˛a paragrafului precedent
al acestui articol 6.07.
6.08. Alocarea fondurilor pentru func˛ionarea curent„
Œmprumutatul se angajeaz„ s„ fie alocate Proiectului, Ón
mod continuu, suficiente resurse bugetare ∫i/sau altfel de
resurse financiare, inclusiv resurse cu care contribuie
beneficiarii finali, pentru a completa planul de finan˛are al
Proiectului, care nu este acoperit prin Œmprumut, ∫i s„
permit„ terminarea la timp ∫i Ón conformitate cu descrierea
tehnic„.
6.09. Acorduri de subÓmprumut
Œmprumutatul va asigura c„ acordurile de subÓmprumut
care vor fi Óncheiate Óntre Œmprumutat ∫i beneficiarii finali
specific„ obliga˛iile beneficiarilor finali, Óntr-o manier„
satisf„c„toare pentru Banc„, dup„ cum sunt descrise Ón
memorandumurile de finan˛are ISPA.
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7.01. Pari passu
At‚t timp c‚t orice parte din Ómprumut este
nerambursat„, Œmprumutatul va asigura c„ creditul se
aliniaz„ ∫i se va alinia, cel pu˛in pari passu, ca drept de a
pl„ti, cu toate celelalte obliga˛ii prezente ∫i viitoare
negarantate Ón cadrul oric„rui instrument de datorie extern„
a Œmprumutatului.
Œn particular, dac„ Banca face o solicitare Ón condi˛iile
men˛ionate la art. 10.01 sau dac„ un eveniment sau un
poten˛ial eveniment de neÓndeplinire a unei obliga˛ii
negarantate ∫i nesubordonate din cadrul unui instrument de
datorie extern„ al Œmprumutatului sau al vreuneia dintre
agen˛iile sau organismele sale a ap„rut ∫i se continu„,
Œmprumutatul nu va efectua sau nu va autoriza nicio plat„
referitoare la orice alt instrument de datorie extern„ (fie
programat„, Ón mod regulat, fie altfel) f„r„ a pl„ti simultan
sau f„r„ a depune Óntr-un cont desemnat pentru plat„ la
urm„toarea dat„ de plat„ o sum„ egal„ care reprezint„
aceea∫i propor˛ie din datoria nerambursat„ asumat„ prin
prezentul contract cu propor˛ia pe care o reprezint„ plata
efectuat„ pentru respectivul instrument de datorie extern„
Ón totalul datoriei nerambursate asumate prin acel
instrument. Œn acest scop orice plat„ a unui instrument de
datorie extern„ care este efectuat„ din sumele emisiunii
unui alt instrument, la care au subscris Ón majoritate
acelea∫i persoane cu acelea care de˛in crean˛e Ón cadrul
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10.01A. Solicitare imediat„
Banca poate face imediat o astfel de solicitare dac„:
a) Œmprumutatul nu ramburseaz„ la data scaden˛ei orice
parte a Ómprumutului, nu pl„te∫te dob‚nda aferent„
acestuia sau nu efectueaz„ orice alt„ plat„ c„tre Banc„,
dup„ cum se prevede prin prezentul contract;
b) vreo informa˛ie sau document remis„/remis B„ncii de
c„tre sau Ón numele Œmprumutatului sau al oric„rui
beneficiar final Ón leg„tur„ cu negocierea prezentului
contract sau pe perioada Ón care acesta este Ón vigoare se
dovede∫te a fi fost incorect„/incorect Ón orice detaliu de
natur„ material„;
c) ca urmare a neÓndeplinirii oric„rei obliga˛ii Ón leg„tur„
cu acest Ómprumut, Œmprumutatului sau oric„ruia dintre
beneficiarii finali i se cere s„ ramburseze anticipat orice
Ómprumut care i s-a acordat ini˛ial pe termen mai mare de
5 ani;
d) survine vreo schimbare material„ advers„ Ón leg„tur„
cu Œmprumutatul, unde schimbare material„ advers„
Ónseamn„, Ón leg„tur„ cu Œmprumutatul, orice eveniment
sau schimbare de condi˛ii, Ón compara˛ie cu situa˛ia de la
Ónceputul contractului, afect‚nd Œmprumutatul Ón a∫a fel
Ónc‚t, Ón opinia rezonabil„ a B„ncii, este posibil s„
pericliteze Œmprumutatul s„ Ó∫i Óndeplineasc„ obliga˛iile ce Ói
revin Ón cadrul prezentului contract sau care afecteaz„
material oricare dintre garan˛iile acordate de Œmprumutat;
e) vreo obliga˛ie asumat„ de Œmprumutat ∫i la care se
face referire Ón preambul (9) ∫i (10) Ónceteaz„ a fi
Óndeplinit„ cu privire la orice Ómprumut acordat oric„rui
Ómprumutat din Rom‚nia din resursele B„ncii sau ale
Uniunii Europene;
f) Œmprumutatul nu Ó∫i Óndepline∫te oricare dintre
obliga˛iile cu privire la orice alt Ómprumut acordat de Banc„
din resursele B„ncii sau ale Uniunii Europene;
g) Œmprumutatul ori un beneficiar final nu Ó∫i Óndepline∫te
oricare obliga˛ie Ón ceea ce prive∫te memorandumurile de
finan˛are ISPA; sau dac„
h) (i) vreun creditor ipotecar intr„ Ón posesia oric„rei
p„r˛i din activele unui beneficiar final ori un
primitor, lichidator sau administrator este numit
cu privire la orice parte din activele unui
beneficiar final; sau dac„
(ii) asupra propriet„˛ii unui beneficiar final se
impune ori se aplic„ orice procedur„ de
insolvabilitate, executare silit„, sechestru sau
orice alt„ procedur„.
10.01B. Solicitare efectuat„ dup„ notificarea de
remediere
De asemenea, Banca poate face o astfel de solicitare
Óntr-o problem„ care nu a fost remediat„ Ón decursul unei
perioade rezonabile de timp, men˛ionat„ Óntr-o notificare
transmis„ de Banc„ Œmprumutatului, dac„:
a) Œmprumutatul nu Óndepline∫te oricare obliga˛ie ce
rezult„ din prezentul contract, alta dec‚t obliga˛iile
men˛ionate la art. 10.01A; sau dac„
b) vreun fapt precizat Ón preambul modific„ material ∫i
nu este remediat material ∫i dac„ modificarea fie
prejudiciaz„ interesele B„ncii Ón calitate de creditor al
Œmprumutatului, fie afecteaz„ Ón mod negativ implementarea
sau func˛ionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Art. 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al B„ncii
de a solicita rambursarea anticipat„ a Ómprumutului.
10.03. Desp„gubiri
Œn cazul solicit„rii conform art. 10.01, Œmprumutatul va
pl„ti B„ncii o sum„ calculat„ Ón conformitate cu art. 4.02B
la oricare sum„ care a devenit scadent„ ∫i pl„tibil„.
Aceast„ sum„ se va calcula de la data scaden˛ei pl„˛ii
specificate Ón solicitarea Ón scris a B„ncii ∫i se va calcula
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pentru realizarea oric„rui instrument de datorie extern„ sau
a oric„rei pl„˛i pentru un instrument de datorie extern„ Ón
urma unui eveniment ori poten˛ial eveniment de
neÓndeplinire a obliga˛iilor Œmprumutatului;
d) orice eveniment sau poten˛ial eveniment de
neÓndeplinire a obliga˛iilor sale Ón cadrul oric„rui instrument
de datorie extern„ ∫i, Ón general, asupra oric„rui fapt sau
eveniment care ar putea Ómpiedica Óndeplinirea oric„rei
obliga˛ii a Œmprumutatului asumat„ Ón cadrul prezentului
contract ori care ar putea prejudicia sau afecta, Ón mod
substan˛ial, condi˛iile de execu˛ie ori de func˛ionare ale
Proiectului.
8.03. Informa˛ii privind beneficiarii finali
Œmprumutatul va informa imediat Banca at‚t despre
orice modificare a documentelor de baz„ ale beneficiarilor
finali, c‚t ∫i despre orice schimbare a statutului lor legal
sau a mandatului acestora.
8.04. Verificare ∫i informa˛ii
Œn plus, Œmprumutatul:
a) va Óntreprinde acele ac˛iuni pe care Banca le va
solicita Ón mod rezonabil pentru a verifica ∫i/sau finaliza
orice act posibil sau suspect a fi de natura descris„ Ón
art. 6.06;
b) va informa Banca despre m„surile luate pentru
recuperarea daunelor de la persoanele responsabile pentru
orice pierdere rezultat„ din oricare astfel de act;
∫i
c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate
face cu privire la oricare asemenea act.
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9.01. Impozite, taxe ∫i comisioane
Œmprumutatul va pl„ti toate impozitele, taxele,
comisioanele ∫i alte impuneri de orice natur„, inclusiv
taxele de timbru ∫i taxele de Ónregistrare, aferente
execut„rii sau implement„rii prezentului contract sau a
oric„rui document legat de acesta ∫i aferent acord„rii
oric„rei garan˛ii pentru Ómprumut.
Œmprumutatul va pl„ti integral capitalul, dob‚nda,
desp„gubirea ∫i alte sume datorate Ón baza prezentului
contract, Ón sum„ brut„, f„r„ deducerea vreunei impuneri
na˛ionale sau locale de orice fel, cu condi˛ia ca, dac„
Œmprumutatul este obligat s„ fac„ orice astfel de deducere,
s„ majoreze suma de plat„ c„tre Banc„ astfel Ónc‚t, dup„
deducere, suma net„ primit„ de Banc„ s„ fie echivalent„
cu suma datorat„.
9.02. Alte speze
Œmprumutatul va suporta toate costurile ∫i cheltuielile,
incluz‚ndu-le pe cele profesionale, bancare ori de schimb
valutar, ocazionate de preg„tirea ∫i implementarea
prezentului contract sau a oric„rui document legat de
acesta, inclusiv a oric„rui amendament la acesta, ∫i Ón
crearea, administrarea ∫i realizarea oric„rei garan˛ii pentru
Ómprumut.
ARTICOLUL 10
Rambursare anticipat„ ca urmare a unui caz de neÓndeplinire
a obliga˛iilor

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Œmprumutatul va rambursa Ómprumutul sau orice parte a
acestuia, Ómpreun„ cu dob‚nda aferent„ acumulat„, pe
baza solicit„rii Ón scris f„cute Ón acest sens de Banc„, Ón
conformitate cu prevederile care urmeaz„.
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pe baza faptului c„ rambursarea anticipat„ este efectuat„
la acea dat„ specificat„.
Sumele datorate de Œmprumutat conform acestui articol
10.03 vor fi pl„tibile la data ramburs„rii anticipate
specificat„ Ón solicitarea B„ncii.
10.04. Nerenun˛are
NeÓndeplinirea sau Ónt‚rzierea din partea B„ncii cu
privire la exercitarea oric„ruia dintre drepturile sale conform
acestui articol 10 nu se constituie ca o renun˛are la acel
drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite de Banc„ ca urmare a unei solicit„ri
conform art. 10 vor fi utilizate Ón primul r‚nd pentru plata
cheltuielilor, dob‚nzii ∫i desp„gubirilor ∫i Ón al doilea r‚nd
pentru reducerea ratelor nerambursate Ón ordinea invers„ a
scaden˛elor. Banca poate utiliza sumele primite Óntre
tran∫e, la propria sa alegere.
ARTICOLUL 11
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11.01. Legea aplicabil„
Prezentul contract este reglementat de legisla˛ia din
Marele Ducat al Luxemburgului.
Locul execut„rii prezentului contract este sediul central
al B„ncii.
11.02. Instan˛a competent„
P„r˛ile se supun jurisdic˛iei Cur˛ii de Justi˛ie a
Comunit„˛ilor Europene (Curtea).
P„r˛ile prezentului contract renun˛„ prin prezenta clauz„
la orice imunitate sau drept de a obiecta fa˛„ de jurisdic˛ia
Cur˛ii.
O hot„r‚re a Cur˛ii, emis„ conform acestui articol 11.02,
va fi definitiv„ ∫i obligatorie pentru p„r˛i, f„r„ nicio restric˛ie
sau rezerv„.
11.03. Dovada sumelor datorate
Œn orice ac˛iune juridic„ ce decurge din prezentul
contract, certificarea de c„tre Banc„ cu privire la oricare
sum„ datorat„ B„ncii Ón cadrul prezentului contract va
constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

ce

Legea aplicabil„ ∫i instan˛a competent„

— pentru Banc„:
Œn aten˛ia Departamentului risc credit,
bd. Konrad Adenauer 100,
L-2950 Luxemburg;
— pentru Œmprumutat:
1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucure∫ti,
Rom‚nia; ∫i
2. Misiunea Rom‚niei pe l‚ng„ Comunit„˛ile Europene,
str. Montoyer nr. 12,
B-1000, Bruxelles.
Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte p„r˛i, s„
Ó∫i schimbe adresa/adresele de mai sus, cu condi˛ia ca
adresa de la punctul 2 s„ poat„ fi schimbat„ doar cu o
alt„ adres„ din Uniunea European„.
Cu excep˛ia cazului Ón care Œmprumutatul stipuleaz„
altfel Ón scris c„tre Banc„, Œmprumutatul Ól Óns„rcineaz„ pe
directorul OPCP s„ fie responsabil pentru rela˛iile cu Banca
Ón scopurile art. 6.06 ∫i 8.03.
12.02. Forma notific„rii
Notific„rile ∫i alte comunic„ri, pentru care sunt
prev„zute Ón prezentul contract perioade fixe sau care
fixeaz„ ele Ónsele perioade fixe obligatorii pentru destinatar,
vor fi transmise prin Ónm‚nare personal„, scrisoare
recomandat„, fax sau alte mijloace de expediere care fac
posibil„ dovada primirii de c„tre destinatar. Data
Ónregistr„rii sau, dup„ caz, data declarat„ a primirii
documentului transmis va fi concludent„ pentru
determinarea unei perioade.
Notific„rile emise de Œmprumutat conform oric„rei
prevederi a prezentului contract vor fi transmise B„ncii,
dac„ Banca le-a solicitat, Ómpreun„ cu dovada
satisf„c„toare privind autoritatea persoanei sau a
persoanelor autorizate s„ semneze astfel de notific„ri Ón
numele Œmprumutatului ∫i cu specimenul autentificat de
semn„tur„ al persoanei sau persoanelor respective.
12.03. Preambul, anexe ∫i documente ata∫ate
Preambulul ∫i urm„toarele anexe fac parte integrant„
din prezentul contract:
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12.01. Notific„ri c„tre p„r˛i
Notific„rile ∫i alte comunic„ri emise Ón cadrul prezentului
contract vor fi transmise la adresele men˛ionate la pct. 1
de mai jos, cu excep˛ia notific„rilor c„tre Œmprumutat Ón
leg„tur„ cu un litigiu ini˛iat sau iminent, care vor fi
transmise la adresa men˛ionat„ la pct. 2 de mai jos, unde
Œmprumutatul Ó∫i alege domiciliul:

— anexa A (A1 ∫i A2) — Descrierea tehnic„ ∫i obliga˛iile
privind informarea;
— anexa B
— Graficul de rambursare;
— anexa C
— Defini˛iile EURIBOR ∫i LIBOR;
— anexa D
— Formular de certificat de la
Œmprumutat [articolul 1.04B
lit. b)];
— anexa E
— Formular de cerere de tragere
(art. 1.02B); ∫i
urm„torul document ata∫at este anexat la prezentul contract:
— document ata∫at I

— Œmputernicirea de semn„tur„
Ón numele Œmprumutatului.

Drept m„rturie, p„r˛ile au convenit ca prezentul contract s„ fie semnat Ón 3 exemplare originale Ón limba englez„
∫i, respectiv, au convenit ca doamna Otilia Frolu, director general adjunct, ∫i domnul Fulceri Bruni Roccia, director
adjunct, s„ ini˛ializeze fiecare pagin„ a prezentului contract Ón numele lor.

Luxemburg, 24 octombrie 2006
Bucure∫ti, 28 noiembrie 2006

Semnat pentru ∫i Ón numele Rom‚niei,
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Semnat pentru ∫i Ón numele B„ncii Europene de Investi˛ii,
Director,
Cormac Murphy

Director adjunct,
Fulceri Bruni Roccia
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ANEXA A1

ROM¬NIA — PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPAL√ ŒN DOMENIUL ALIMENT√RII
C U A P √, E T A P A a III-a

Descriere tehnic„
1. Obiective

Obiectivul subproiectelor este de a Ómbun„t„˛i infrastructura pentru furnizarea apei ∫i tratarea apelor uzate pentru
ora∫ele Baia Mare, Bistri˛a, Drobeta-Turnu Severin, Pite∫ti ∫i R‚mnicu V‚lcea. Toate subproiectele vor fi cofinan˛ate prin ISPA.
2. Componentele Proiectului

Un sumar al lucr„rilor specifice incluse Ón fiecare subproiect este indicat Ón tabelul de mai jos. De asemenea,
aceste lucr„ri sunt Ónso˛ite Ón fiecare caz de m„suri de asisten˛„ tehnic„, a∫a cum prevede memorandumul de finan˛are
corespunz„tor.
Beneficiar final

Baia Mare

Schemele de furnizare a apei

Schemele pentru ape uzate

Modernizarea ∫i reabilitarea uzinei de tratare
a apei

Œnlocuirea a circa 9 km de canalizare defect„
∫i reconstruc˛ia a 7 scurgeri de ploaie pentru
a furniza un screening Ómbun„t„˛it ∫i calitate
estetic„

Œnlocuirea a circa 22 km de conducte principale de distribuire a apei care sunt Ón
stare proast„

ce

Construc˛ia a 5 km de canal colector pentru
a Ómbun„t„˛i capacitatea hidraulic„, a reduce
inciden˛a inunda˛iilor ∫i a permite Ónchiderea a
7 preaplinuri de ploaie

or

fiz
i

Construc˛ia a circa 1,5 km de extinderi
ale re˛elei de ap„, care s„ deserveasc„
circa 480 persoane Ón Valea Borcu˛ului

ite

a

pe

rs
o

an

el

Noi sta˛ii de pompare ∫i un total de circa
10 km de extensii colectoare ∫i de canalizare
care s„ deserveasc„ circa 3.110 persoane

Modernizarea ∫i reabilitarea uzinei de tratare
a apei Bistri˛a B‚rg„ului

ii
g

ra

tu

Bistri˛a

fo

rm

ăr

Recuperarea apelor uzate ∫i tratarea apelor
reziduale la uzina de tratare a apei Bistri˛a,
deja modernizat„ (MUDP2)

cl

us

iv

in

Œnlocuirea a circa 10 km de conducte principale defecte Ón zone cu mari pierderi de ap„
din Bistri˛a

Construc˛ia a circa 60 km de conducte de
canalizare Ón zone din Bistri˛a nedeservite Ón
prezent; 4 noi sta˛ii de curent pentru canalizare,
una cu generator propriu
Construirea a circa 28 km de canal colector
pentru conectarea cu colectorul existent UnireaBistri˛a ∫i a circa 56 km de noi canaliz„ri Ón
Valea B‚rg„ului, care nu este deservit„ Ónc„;
3 noi sta˛ii de pompare pentru canalizare
pentru zonele joase, fiecare cu generator
propriu

es

tin

at

ex

Construc˛ia a circa 28 km de extensii principale Ón zone din Bistri˛a care nu au Ónc„
ap„ curent„

Modernizarea ∫i reabilitarea uzinei de tratare
a apei

D

Construc˛ia a circa 74 km de conducte principale Ón zone din Valea B‚rg„ului care nu
au Ónc„ ap„ curent„; construc˛ia a 3 noi
rezervoare de serviciu
Drobeta-Turnu
Severin

Reabilitarea uzinei de tratare a apei Drobeta

Construirea a circa 11 km de noi canale
colectoare ∫i canaliz„ri, o nou„ sta˛ie de
pompare ∫i scurgeri de ploaie

Modernizarea rezervoarelor de serviciu (un
volum total combinat de 25.000 m3)

Construirea a circa 10 km de extinderi de
canalizare care nu sunt deservite Ón prezent
Ón Drobeta Vest; lucr„rile includ o sta˛ie de
pompare pentru canalizare

M„suri de reducere a scurgerilor
Instalarea a circa 5.100 apometre primare

Construirea primei faze a noii uzine de tratare
a apei

Sistem de alertare timpurie pentru evenimente de poluare a Dun„rii Ón amonte de
Drobeta
Pite∫ti

Reabilitarea uzinei de tratare a apei, cu
eliminarea poluan˛ilor biologici ∫i chimici Ón
apa potabil„ furnizat„

Reabilitarea ∫i extinderea re˛elei de colectare
a canaliz„rii, cu cre∫terea popula˛iei deservite
la circa 27.000 persoane
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Beneficiar final

Schemele de furnizare a apei

Schemele pentru ape uzate

Reabilitarea bazinelor de ap„ ∫i a facilit„˛ilor de pompare

Construc˛ia unui bazin de reten˛ie pentru apa
de ploaie

Reabilitarea ∫i extinderea re˛elei de distribu˛ie ∫i terminarea dot„rii cu apometre

Reducerea infiltr„rilor Ón sistemul de canalizare
Reabilitarea uzinei de tratare a apelor uzate,
cu efecte asupra efluentului

R‚mnicu V‚lcea

Œmbun„t„˛irea re˛elei de distribu˛ie a apei

Œmbun„t„˛irea canaliz„rii pentru a reduce inciden˛a
inunda˛iilor ∫i pentru a extinde serviciile

Modernizarea rezervorului de serviciu Cet„˛uia (2 x 5.000 m3) ∫i instalarea facilit„˛ilor
de reclorinare la acesta ∫i la celelalte dou„
rezervoare existente

Reabilitarea ∫i cur„˛area re˛elei combinate de
canalizare existente ∫i construc˛ia a 3 noi bazine
de reten˛ie (1.700—4.600 m3) pentru a reduce
v‚rfurile de rev„rs„ri Ón timpul furtunilor

ce

O nou„ sta˛ie de pompare pentru cre∫terea
capacit„˛ii colectorului Ostroveni

el

or

fiz
i

Furnizarea echipamentelor de func˛ionare ∫i
Óntre˛inere pentru Ómbun„t„˛irea eficien˛ei Ón
func˛ionare

rs
o

an

Construirea unei noi uzine de tratare a apei
pe amplasamentul existent

ii
g

ra
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a

pe

Furnizarea de Óngro∫are pentru reziduuri ∫i
extragerea apei din acestea, apoi pomparea
reziduurilor Óngro∫ate din care s-a scos apa
c„tre uzina de compost rezidual adiacent„,
finan˛at„ prin ISPA

N O T √:

fo

rm

ăr

Investi˛iile au natur„ de programe, astfel Ónc‚t m„rimile ∫i caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru
atingerea acelora∫i obiective, cu condi˛ia ob˛inerii aprob„rii prealabile a B„ncii.

in

3. Calendar

cl
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iv

Subproiectele individuale vor fi implementate Ón perioada 2005—2011, Ón conformitate cu memorandumurile de
finan˛are corespunz„toare.
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ANEXA A2

Cerin˛e privind informa˛iile legate de Proiect
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ROM¬NIA — PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPAL√ ŒN DOMENIUL ALIMENT√RII
C U A P √, E T A P A a III-a

INFORMAﬁII PRIVIND PROIECTUL CARE TREBUIE TRANSMISE B√NCII ™I METODA DE TRANSMITERE

1. Transmiterea informa˛iilor: desemnarea persoanei responsabile

Informa˛iile, a∫a cum sunt prezentate Ón cele ce urmeaz„, care trebuie s„ fie transmise B„ncii sunt Ón
responsabilitatea Unit„˛ii Centrale de Pl„˛i ∫i Contract„ri (OPCP)
2. Informa˛ii despre implementarea Proiectului

Prezentarea de rapoarte semianuale, la timp ∫i Ón conformitate cu cerin˛ele Comunit„˛ii Europene Ón ceea ce
prive∫te comitetele de monitorizare ISPA pentru proiectele de mediu din Rom‚nia. Aceste rapoarte ar trebui s„ includ„,
printre alte aspecte, informa˛ii despre progresul fizic pe durata perioadei de raportare, dificult„˛i existente ∫i a∫teptate Ón
implementarea Proiectului ∫i pa∫ii f„cu˛i sau planifica˛i pentru a rezolva dificult„˛ile, schimb„rile a∫teptate Ón ceea ce prive∫te
data termin„rii Proiectului, probleme care ar putea afecta costul Proiectului ∫i costurile estimate revizuite Ón compara˛ie cu
cele ini˛iale, atunci c‚nd este cazul, respectarea reglement„rilor ∫i standardelor de mediu ∫i stadiul ob˛inerii tuturor
permiselor de mediu necesare, precum ∫i tarifele medii pentru servicii ∫i nivelul recuper„rii costurilor prin venituri din tarife.
Anual ∫i coinciz‚nd cu primul raport semianual din an, urm„torii indicatori de performan˛„ vor fi calcula˛i real
pentru anul precedent ∫i transmi∫i B„ncii:
Sector ∫i coduri

Parametri

Unitate de m„sur„

Ap„
Indicatori
de servicii

Tip

Referin˛„

IWA
Acoperirea ca popula˛ie
Continuitatea furniz„rii

%
%

QS03
QS10
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Sector ∫i coduri

Parametri

Unitate de m„sur„

Tip

Referin˛„

Popula˛ia care are restric˛ii la serviciile de ap„
Consumul casnic
Consumul, altul dec‚t casnic
Clien˛i cu apometre
Taxe medii pentru apa pentru consum direct

%
L/c/d
mc/conexiune/lun„
%
Euro/m3

QS13
N.A.
N.A.
Ph11
Fi21

Ap„ f„r„ venituri, dup„ volum
Pierderi de ap„
Indexul de scurgeri prin infrastructur„

%
m3/con/an
(-)

Fi36
Op22
Op25
IWA

Popula˛ie rezident„ conectat„ la sistemul
de canalizare
Popula˛ie rezident„ servit„ de c„tre uzina de
tratare a apei uzate (UTAU)
Ap„ uzat„ tratat„ Ón UTAU
— tratament preliminar
— tratament primar
— tratament secundar
— tratament ter˛iar
Taxe medii pentru ap„ pentru consum direct

%

wQS01

%

wQS02

%
%
%
%
%
Euro/m3

wQS05
wQS06
wQS07
wQS08
wQS09
Similar cu Fi21

Indicatori
fizici de eficien˛„

fiz
i
or

el

an

rs
o

pe

Indicatori fizici
de eficien˛„

ce

Ape uzate
Indicatori
de servicii

%
Nr./100 km
canalizare/an
Nr./100 km
canalizare/an

tu

ite

a

Intrare/Infiltra˛ii/Efiltra˛ii
Blocaje ale canaliz„rii

ii
g

ra

Inund„ri la suprafa˛„

ăr

Ap„
∫i ap„ uzat„
Eficien˛„
personal —
companie

wOp30
wOp34
wOp39

iv

in

fo

rm

IWA

Nr./1.000 de abona˛i

Pe01

Euro/m3
Euro/m3
%
%

Fi15
Fi01
Fi23
Fi24

%
%

Fi34
Fi35

%
(-)

N.A.
Fi31

(-)
(-)

Fi33
Fi32

at

ex

cl

us

Angaja˛i pe abonat
Indicatori
financiari —
companie

D

es

tin

Recuperarea costurilor
Venit anual pe unitate
Costuri totale pe unitate
Rata de acoperire a costului total
Rata de acoperire a costurilor de func˛ionare
Profitabilitate
Rentabilitatea mijloacelor fixe
Rentabilitatea capitalului
Lichiditatea
Rata de colectare
Rata de acoperire a serviciului datoriei
Structura financiar„
Rata curent„
Rata de Óndatorare a capitalului
3. Informa˛ii privind finalizarea lucr„rilor ∫i primul an de func˛ionare

Prezentarea unui raport de finalizare a Proiectului, nu mai t‚rziu de 6 luni de la terminarea lucr„rilor, care s„
indice printre al˛i factori relevan˛i urm„toarele: (i) costurile finale ale Proiectului; (ii) costurile anuale de func˛ionare ∫i
Óntre˛inere a noilor facilit„˛i; (iii) indicatorii de performan˛„ actualiza˛i (ca Ón tabelul din sec˛iunea anterioar„); (iv) nivelul de
conformare cu directivele Uniunii Europene relevante (de exemplu: Directiva 98/83/CE privind apa potabil„ ∫i Directiva
91/271/CEE privind tratarea apelor urbane uzate, amendat„ prin Directiva 98/15/CE); (v) detalii ale m„surilor luate pentru
asigurarea func˛ion„rii corespunz„toare ∫i a Óntre˛inerii noilor facilit„˛i; ∫i (vi) evaluarea situa˛iei financiare a companiilor
care opereaz„ aceste facilit„˛i ∫i, Ón special, capacitatea acestora de a genera venituri suficiente pentru acoperirea tuturor
costurilor de func˛ionare ∫i a obliga˛iilor privind serviciul datoriei.
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ANEXA B
ROM¬NIA — PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPAL√
Œ N D O M E N I U L A L I M E N T √ R I I C U A P √, E T A P A a III-a

Grafic de rambursare
Scaden˛a ratei de rambursare

Sumele care trebuie pl„tite, exprimate ca
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ANEXA C

ROM¬NIA — PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPAL√ ŒN DOMENIUL ALIMENT√RII
C U A P √ , E T A P A a III-a

Defini˛iile EURIBOR ∫i LIBOR

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

b„nci de pe pia˛a interbancar„ londonez„ selectate de
Banc„ s„ coteze rata care este oferit„ pentru depozitele Ón
dolari SUA, Óntr-o sum„ comparabil„, de c„tre fiecare dintre
acestea, la ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire,
pentru b„ncile mai mici de pe pia˛a interbancar„ din
Londra, pentru o perioad„ egal„ cu perioada reprezentativ„.
Dac„ sunt transmise cel pu˛in dou„ astfel de cota˛ii, rata Ón
cauz„ va fi media aritmetic„ a cota˛iilor transmise.
Dac„ Ón urma solicit„rii sunt transmise mai pu˛in de
dou„ cota˛ii, atunci Banca va solicita birourilor principale din
New York a 4 b„nci principale de pe pia˛a interbancar„ din
New York, selectate de banc„, s„ coteze rata care este
oferit„ pentru depozitele Ón dolari SUA, Óntr-o sum„
comparabil„, de c„tre fiecare dintre aceste b„nci, la
ora 11:00, ora New York-ului, Ón ziua care cade cu dou„
zile lucr„toare la New York dup„ data de stabilire, pentru
b„ncile mai mici de pe pia˛a european„, pentru o perioad„
egal„ cu perioada reprezentativ„. Dac„ sunt transmise cel
pu˛in dou„ astfel de cota˛ii, rata va fi media aritmetic„ a
cota˛iilor transmise.

tu

ite

3. LIBOR Ónseamn„, pentru lire sterline:
(i) Ón ceea ce prive∫te orice perioad„ relevant„ sau
oricare alt„ perioad„, de o lun„ sau mai mult,
rata dob‚nzii pentru depozitele pe o perioad„
care reprezint„ num„rul tuturor lunilor Óntregi
care corespund cel mai str‚ns cu durata
perioadei; ∫i
(ii) Ón ceea ce prive∫te o perioad„ relevant„ mai
mic„ de o lun„, rata dob‚nzii pentru depozitele
Ón lire sterline pentru o perioad„ de o lun„,
perioada pentru care rata este luat„ Ón considerare,
denumit„ Ón continuare perioad„ reprezentativ„, dup„ cum
este stabilit„ de Asocia˛ia Bancherilor Britanici, ∫i f„cut„
public„ de furnizorii de ∫tiri financiare la ora 11:00, ora
Londrei, sau la un alt moment acceptabil pentru Banc„ Ón
ziua (data de stabilire) de la care Óncepe perioada relevant„
ori, dac„ aceasta nu este o zi lucr„toare la Londra, Ón ziua
imediat urm„toare care este o zi lucr„toare.
Dac„ aceast„ rat„ nu este f„cut„ public„ de oricare
dintre furnizorii de ∫tiri financiare, acceptabili pentru Banc„,
atunci banca va cere birourilor principale de la Londra din
4 b„nci principale de pe pia˛a interbancar„ de la Londra
selectate de Banc„ (b„ncile de referin˛„) s„ coteze rata
care este oferit„ pentru depozitele Ón lire sterline Óntr-o
sum„ comparabil„ de fiecare dintre acestea la ora 11:00,
ora Londrei, la data de stabilire, pentru b„ncile mai mici de
pe pia˛a interbancar„ din Londra, pentru o perioad„ egal„
cu perioada reprezentativ„. Dac„ sunt transmise cel pu˛in
dou„ astfel de cota˛ii, rata va fi media aritmetic„ a cota˛iilor
transmise.
Dac„ Ón urma solicit„rii sunt transmise mai pu˛in de
dou„ cota˛ii, rata va fi media aritmetic„ a ratelor cotate la
ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire, de b„ncile
principale de la Londra, selectate de banc„, pentru
Ómprumuturile Ón lire sterline, Ón sume comparabile cu
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1. EURIBOR Ónseamn„:
(i) Ón ceea ce prive∫te orice perioad„ relevant„ sau
orice alt„ perioad„ de timp de o lun„ sau mai
mare de o lun„, rata dob‚nzii pentru depozitele
Ón euro pentru un termen fiind num„rul de luni
Óntregi cel mai apropiat, corespunz„tor duratei
perioadei de timp; ∫i
(ii) Ón ceea ce prive∫te o perioad„ relevant„ mai
mic„ de o lun„, rata dob‚nzii pentru depozitele
Ón euro pentru o perioad„ de o lun„,
perioada pentru care rata este luat„ Ón considerare,
denumit„ perioad„ reprezentativ„, a∫a cum este anun˛at„ la
ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, sau la orice alt„ or„
ulterioar„, acceptabil„ pentru Banc„, Ón ziua (data de
stabilire) care cade cu dou„ zile relevante de
tranzac˛ionare pe pie˛ele financiare Ónainte de prima zi a
perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 ori pe
paginile sale urm„toare sau prin orice alte mijloace de
publicare alese de Banc„ pentru acest scop.
Dac„ nu este publicat„ o asemenea rat„, Banca va
solicita principalelor birouri din zona euro a 4 b„nci mari
din zona euro, alese de Banc„, ratele la care depozitele Ón
euro, cu valoare similar„, sunt oferite de fiecare dintre ele
la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data
de restabilire, c„tre primele 50 de b„nci de pe pia˛a
interbancar„ din zona euro, pentru o perioad„ egal„ cu
perioada reprezentativ„. Dac„ sunt ob˛inute cel pu˛in dou„
rate, rata pentru data de stabilire va fi media aritmetic„ a
acestor rate.
Dac„ sunt furnizate mai pu˛in de dou„ rate, rata pentru
data de stabilire va fi media aritmetic„ a ratelor cotate de
c„tre principalele b„nci din zona euro, alese de Banc„, la
aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, Ón ziua care
cade cu dou„ zile lucr„toare reprezentative dup„ data de
stabilire, pentru creditele Ón euro, cu o valoare similar„,
b„ncilor europene, pentru o perioad„ egal„ cu perioada
reprezentativ„.

2. LIBOR Ónseamn„, pentru dolari SUA:
(i) Ón ceea ce prive∫te orice perioad„ relevant„, de
o lun„ sau mai mult, rata dob‚nzii pentru
depozitele pe o perioad„ care este num„rul
tuturor lunilor Óntregi care corespund cel mai
str‚ns cu durata perioadei; ∫i
(ii) Ón ceea ce prive∫te o perioad„ relevant„ mai
mic„ de o lun„, rata dob‚nzii pentru depozitele
Ón dolari SUA, pentru o perioad„ de o lun„,
perioada pentru care rata este luat„ Ón considerare,
denumit„ Ón continuare perioad„ reprezentativ„, dup„ cum
este stabilit de Asocia˛ia Bancherilor Britanici, ∫i f„cut„
public„ de furnizorii de ∫tiri financiare la ora 11:00, ora
Londrei, sau la un moment ulterior acceptabil pentru Banc„
Ón ziua (data de stabilire) care cade cu dou„ zile lucr„toare
Ón Londra Ónainte de prima zi a perioadei relevante.
Dac„ aceast„ rat„ nu este f„cut„ public„ de oricare
dintre furnizorii de ∫tiri financiare, acceptabili pentru Banc„,
atunci Banca va cere birourilor principale din Londra a 4 mari
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sut„ de mii a unui punct procentual, cu
jum„t„˛ile aproximate Ón plus;
Banca va informa f„r„ Ónt‚rziere Œmprumutatul
despre cota˛iile primite de Banc„;
dac„ oricare dintre prevederile de mai sus
devine neconform„ cu prevederile adoptate sub
egida EURIBOR FBE ∫i EURIBOR ACI Ón ceea
ce prive∫te EURIBOR sau Asocia˛ia Bancherilor
Britanici Ón ceea ce prive∫te LIBOR, Banca
poate notifica Œmprumutatului amendarea
prevederii Ón cauz„, pentru a o adapta la
celelalte prevederi.

principalele b„nci europene, pentru o perioad„ egal„ cu
perioada reprezentativ„.
(iii)

4. Œn Ón˛elesul defini˛iilor de mai sus:
(i)

(iv)

fiz
i

ce

(ii)

zi lucr„toare la Londra Ónseamn„ o zi Ón care
b„ncile sunt deschise pentru func˛ionare normal„
Ón Londra, iar zi lucr„toare la New York Ónseamn„
o zi Ón care b„ncile sunt deschise pentru
func˛ionare normal„ Ón New York;
toate procentele care rezult„ din orice calcule la
care s-a f„cut referire Ón prezenta anex„ vor fi
rotunjite, dac„ este cazul, la cea mai apropiat„

ANEXA D

el

or

ROM¬NIA — PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPAL√ ŒN DOMENIUL ALIMENT√RII

an

C U A P √, E T A P A a III-a

a

pe

rs
o

Formular de certificat de la Œmprumutat

Banca European„ de Investi˛ii

De la:

Ministerul Finan˛elor Publice,
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
RO-70060, Bucure∫ti,
Rom‚nia

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

C„tre:

us

iv

Data:

at

ex

cl

Stima˛i domni,

D

es

tin

Subiect: Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii, datat .................., denumit Ón
cele ce urmeaz„ Contract de finan˛are, ref. nr. ..............
Termenii defini˛i Ón Contractul de finan˛are au acela∫i Ón˛eles atunci c‚nd sunt folosi˛i Ón aceast„ scrisoare.
Pentru scopurile art. 1.04 al Contractului de finan˛are, v„ certific„m cele ce urmeaz„:
(i) nu a existat nicio modificare material„ Ón vreun aspect al Proiectului asupra c„ruia Œmprumutatul trebuie
s„ raporteze conform art. 8.01, cu excep˛ia celor comunicate anterior de Œmprumutat;
(ii)

exist„ suficiente fonduri disponibile pentru a asigura terminarea la timp ∫i implementarea Proiectului Ón
conformitate cu anexa A1; ∫i

(iii)

niciunul dintre evenimentele men˛ionate la art. 10.01 nu a intervenit.

Pentru ∫i Ón numele Rom‚niei,
al dumneavoastr„,
..............................................
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ANEXA E
ROM¬NIA — PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPAL√ ŒN DOMENIUL ALIMENT√RII
C U A P √, E T A P A a III-a

Formular de cerere de tragere
Cerere de tragere

Tran∫a nr.:

Data:

V„ rug„m s„ efectua˛i urm„toarea disponibilizare:
Rezervat pentru BEI

Rom‚nia —
Proiectul privind
infrastructura
municipal„ Ón
domeniul
aliment„rii
cu ap„,
etapa a III-a

Suma Ómprumutului:

41 501 200

Disponibilizat p‚n„ la data:
Soldul pentru disponibilizare:

fiz
i

ce

Denumirea Ómprumutului:

Data limit„ de disponibilizare:

or

Data semn„rii:

el

Num„r de referin˛„:

an

Num„rul maxim de trageri:

rs
o

Tragerea nr.:

pe

Suma minim„ a tran∫ei:
Dat„ de disponibilizare propus„:

31 decembrie
2011
13
3.000.000,00

ite

a

Total aloca˛ii p‚n„ la data:
Condi˛ii precedente:

ii
g

ra

tu

Total solicitare (moneda contractului):

fo

rm

ăr

Va fi disponibilizat dup„ cum
urmeaz„:

iv

in

Moneda (art. 1.03)

Fix„

D

Rambursare (art. 4.01)

es

tin

Frecven˛a dob‚nzii (art. 3.01)

at

ex

Rata de baz„ a dob‚nzii (art. 3.01)

cl

us

Suma

Semianual„
Rate egale
de capital

Frecven˛a ramburs„rii (art. 4.01)

Semianual„

Datele pl„˛ii (art. 5.01)

15 mai/
15 noiembrie

Prima dat„ de rambursare

15 noiembrie
2012

Ultima dat„ de rambursare

15 mai 2031

Contul Œmprumutatului care trebuie creditat:
Cont nr.:
Numele ∫i adresa B„ncii:
Rug„m a se transmite informa˛iile necesare c„tre:
Numele ∫i semn„tura/semn„turile autorizat„/autorizate ale Œmprumutatului:
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DOCUMENT ATA™AT I

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROM¬NIEI

ce

Certific„ prin prezenta c„ Pre∫edintele Rom‚niei a acordat puteri depline Excelen˛ei Sale,
domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu, ministrul finan˛elor publice, pentru a semna

rs
o

an

el

or

fiz
i

Contractul de finan˛are
(Proiectul privind infrastructura municipal„ Ón domeniul aliment„rii
cu ap„, etapa a III-a) dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii

ite

a

pe

p. Ministrul afacerilor externe,
Adrian Cosmin Vieri˛a,
secretar de stat

fo
GUVERNUL ROM¬NIEI

at

ex

cl

us

iv

in

Bucure∫ti, 20 noiembrie 2006.
Nr. 314.

rm

ăr

ii
g

ra

tu

[sigiliu oficial]

D

es

tin

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Centrului Na˛ional pentru Curriculum
∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Centrul Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar, organ
de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
(2) Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar se Ónfiin˛eaz„ ca urmare a
comas„rii prin fuziune a urm„toarelor structuri care se
desfiin˛eaz„: Consiliul Na˛ional pentru Curriculum, Serviciul
Na˛ional de Evaluare ∫i Examinare, Consiliul Na˛ional

pentru Evaluarea ∫i Difuzarea Manualelor ∫i Centrul
Na˛ional de Excelen˛„.
(3) Scopul Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i
Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar este Óndeplinirea
urm„toarelor activit„˛i:
a) proiectarea, dezvoltarea, aplicarea ∫i revizuirea
curriculumului na˛ional;
b) coordonarea ∫i organizarea sistemului de examene ∫i
evalu„ri na˛ionale;
c) coordonarea evalu„rii manualelor ∫colare;
d) selectarea, preg„tirea, stimularea ∫i valorificarea
poten˛ialului tinerilor capabili de performan˛„.
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CAPITOLUL II
Atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i
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h) evaluator de manuale ∫colare — cadru didactic cu
experien˛„ Ón evaluarea manualelor ∫colare, dob‚ndit„ pe
baza form„rii pentru aplicarea metodologiilor specifice de
evaluare a manualelor ∫colare;
i) grup de lucru — grup de cadre didactice ∫i/sau
speciali∫ti din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar ∫i/sau superior,
care particip„ la activit„˛ile institu˛iei ∫i care aplic„
procedurile, Ón conformitate cu metodologiile elaborate de
institu˛ie;
j)
ghiduri de evaluare ∫i examinare/ghiduri de
curriculum/ghiduri metodice/culegeri/periodice — publica˛ii
oficiale ale Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare
Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar, care sunt supuse
prevederilor privind proprietatea intelectual„;
k)
metodologii/regulamente/proceduri
—
acte
publice/interne prin care se reglementeaz„ modalit„˛ile de
desf„∫urare a activit„˛ilor specifice ∫i care cuprind:
standarde, criterii, planuri de ac˛iune, responsabilit„˛i ∫i
solu˛ii practice pentru realizarea acestora;
l) produse de interes na˛ional — documente elaborate de
Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar, care vizeaz„ urm„toarele:
curriculumul na˛ional, analize/cercet„ri/sondaje de
evaluare/expertize, ghiduri pentru evaluare, ghiduri pentru
aplicarea curriculumului na˛ional, ghiduri metodice,
culegeri/periodice, metodologii/regulamente/proceduri etc.

Art. 4. — Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare
Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) propune conducerii Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
politici privind curriculumul na˛ional, evaluarea de proces ∫i
performan˛a Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
b) propune ini˛ierea unor proiecte de acte normative
care fac referire la curriculumul na˛ional ∫i la evaluarea de
proces Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
c) colaboreaz„, Ón scopul realiz„rii obiectului s„u de
activitate, cu direc˛iile specializate din Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, cu alte organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale ∫i locale, cu autorit„˛i administrative, cu
organiza˛ii neguvernamentale na˛ionale ∫i interna˛ionale, cu
alte institu˛ii publice;
d) particip„ la proiecte ∫i la programe na˛ionale ∫i
interna˛ionale, cu prec„dere Ón domeniile curriculumului
na˛ional ∫i evalu„rii Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
e) constituie ∫i coordoneaz„ activitatea unor grupuri de
lucru compuse din speciali∫ti ∫i din cadre didactice cu
experien˛„, Ón scopul proiect„rii/revizuirii curriculumului
na˛ional, al construirii ∫i actualiz„rii bazelor de date cu
instrumente de evaluare, al evalu„rii manualelor ∫colare ∫i
al preg„tirii elevilor capabili de performan˛„;
f) colaboreaz„ cu departamentele de preg„tire a
personalului didactic din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior,
Ón vederea realiz„rii unor programe de preg„tire a
speciali∫tilor Ón domeniile de activitate ale centrului;
g) sprijin„ ac˛iunile de formare continu„ ∫i de
specializare a personalului didactic;
h) desf„∫oar„ activit„˛i de cercetare ∫i de analiz„
specifice Ón domeniile curriculumului na˛ional ∫i evalu„rii de
proces;
i) dezvolt„ website-ul propriu, care cuprinde informa˛ii
publice privind standardele educa˛ionale, curriculumul
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(4) Personalul care desf„∫oar„ activit„˛i Ón cadrul
Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar are calitatea de func˛ionar public
sau de personal contractual.
(5) Pentru realizarea atribu˛iilor sale Ón teritoriu, Centrul
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul
Preuniversitar constituie la nivel regional/jude˛ean organisme
subordonate, f„r„ personalitate juridic„, denumite centre de
excelen˛„/evaluare, care se aprob„ prin ordin al ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 2. — Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare
Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar are sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.
Art. 3. — Œn sensul prezentei hot„r‚ri, termenii ∫i
no˛iunile folosite au urm„toarele semnifica˛ii:
a) proiectare curricular„ — abilitare pentru programe/stagii
de formare/de preg„tire — cursuri de instruire pe
problematica specific„ activit„˛ilor realizate de Centrul
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul
Preuniversitar, care se realizeaz„ de: colaboratorii
institu˛iei— ca preg„tire specializat„ Ónaintea declan∫„rii
ac˛iunilor pentru elaborarea produselor institu˛iei —, cadre
didactice — ca etap„ Ón formarea continu„ —, cadre
didactice cu experien˛„ Ón Ónv„˛„m‚nt — ca formare a
exper˛ilor evaluatori —, inspectori de specialitate — ca
program Ón cadrul consf„tuirilor de profil —, cadre didactice
care preg„tesc elevii din loturile na˛ionale ale olimpiadelor
∫i concursurilor pentru elevi — ca preg„tire ∫tiin˛ific„
centralizat„ pe problematica disciplinei de concurs;
b) analize/cercet„ri/sondaje de evaluare/expertize —
metode ∫i tehnici cantitative ∫i calitative avansate de studiu
al problemelor specifice procesului didactic, realizate Ón
conformitate cu cerin˛ele cercet„rii ∫tiin˛ifice, finalizate prin
rapoarte care s„ constituie baza de fundamentare pentru
elaborarea de politici, strategii, diagnoze, prognoze, m„suri
∫i solu˛ii Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar;
c) baz„ de date — colec˛ii de informa˛ii electronice —
logistice, ∫tiin˛ifice — cu privire la curriculumul na˛ional ∫i
la sistemul de evaluare a procesului de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar, structurate Ón baza unor criterii clare, care s„
permit„ opera˛ionalizarea informa˛iilor existente Ón func˛ie de
necesit„˛ile specifice;
d) consultan˛„ — activitatea de Óndrumare, monitorizare
∫i asisten˛„ pe probleme specifice curriculumului na˛ional ∫i
evalu„rii Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, pentru cadrele
didactice ∫i pentru institu˛iile care se implic„ Ón selec˛ia ∫i
Ón preg„tirea elevilor capabili de performan˛„;
e) curriculum na˛ional — ansamblul proceselor educative
∫i al experien˛elor de Ónv„˛are prin care trece elevul pe
durata parcursului s„u ∫colar; ansamblul documentelor
∫colare oficiale de tip reglator, Ón cadrul c„rora se
consemneaz„ datele esen˛iale privind procesele educative
∫i experien˛ele de Ónv„˛are pe care ∫coala le ofer„ elevului;
f) evaluare — proces de colectare sistematic„, orientat„
de obiectivele definite, a datelor specifice privind evolu˛ia
∫i/sau performan˛a, eviden˛iate Ón situa˛ia de evaluare, de
interpretare contextual„ a acestor date ∫i de elaborare a
unei judec„˛i de valoare cu caracter integrator, care poate
fi folosit„ Ón diverse moduri, prespecificate Óns„ Ón
momentul stabilirii scopului procesului de evaluare;
g) evaluarea de proces presupune toate formele evalu„rii
∫colare: ini˛ial„, continu„/curent„ ∫i final„; examenele ∫i
evalu„rile na˛ionale sunt considerate forme particulare ale
evalu„rii finale, proiectate ∫i derulate Ón baza unor
metodologii specifice;
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f) acord„ sprijin tehnic ∫i de specialitate Ón realizarea
unor ac˛iuni de evaluare Óntreprinse de Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii ∫i de institu˛ii subordonate acestuia —
inspectorate ∫colare, unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt;
g) elaboreaz„ ∫i realizeaz„ programe de proiectare a
unor
teste
standardizate
pentru
principalele
discipline/module ∫colare, Ón func˛ie de nivelurile
educa˛ionale sau de ciclurile curriculare;
h) organizeaz„ programe de preg„tire a membrilor
comisiilor de examen, a examinatorilor ∫i a altor persoane
implicate Ón organizarea ∫i desf„∫urarea examenelor
na˛ionale.
Art. 7. — Œn domeniul evalu„rii manualelor ∫colare,
Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar are urm„toarele atribu˛ii:
a) contribuie la elaborarea ∫i implementarea politicilor
referitoare la manualele ∫colare;
b) coordoneaz„ derularea mecanismelor de evaluare a
manualelor ∫colare pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar,
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii;
c) realizeaz„ expertize ∫i sondaje Ón unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt cu privire la procesul de alegere ∫i utilizare a
manualelor ∫colare;
d) coordoneaz„ activitatea de derulare a mecanismelor
de reevaluare a manualelor ∫colare, la cererea ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii;
e) formeaz„ exper˛i evaluatori de manuale ∫colare, prin
derularea de programe Ón acest sens;
f) organizeaz„ cadrul general al difuz„rii manualelor Ón
∫coli;
g) verific„ respectarea de c„tre edituri a condi˛iilor
tehnice de editare a manualelor.
Art. 8. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor Ón domeniul
selec˛iei ∫i promov„rii tinerilor capabili de performan˛„,
Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar desf„∫oar„ urm„toarele
activit„˛i:
a) elaboreaz„ ∫i aplic„ strategii ∫i politici pentru selec˛ia,
preg„tirea ∫i sus˛inerea tinerilor ∫i a cadrelor didactice Ón
activit„˛i de Ónalt„ performan˛„;
b) organizeaz„ ∫i coordoneaz„ strategii de preg„tire,
evalu„ri, seminarii ∫tiin˛ifice, concursuri, conferin˛e, Ón ˛ar„
sau Ón str„in„tate;
c) coordoneaz„ activitatea centrelor de excelen˛„
regionale/jude˛ene;
d) propune Departamentului pentru Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar din cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
acordarea de burse de studiu Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate, de
premii, precum ∫i alte modalit„˛i de sus˛inere a
performan˛ei pentru elevii laurea˛i ai olimpiadelor ∫i
concursurilor interna˛ionale;
e) organizeaz„ tabere de studiu ∫i de odihn„, excursii
Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate pentru elevii capabili de
performan˛„;
f) organizeaz„ competi˛ii profesionale na˛ionale sau
interna˛ionale;
g) realizeaz„ proiecte ∫i asigur„ consultan˛„ Ón domeniul
identific„rii, preg„tirii, stimul„rii ∫i valorific„rii poten˛ialului
elevilor capabili de performan˛„.
Art. 9. — (1) Modalit„˛ile de realizare a atribu˛iilor
prev„zute la art. 5—8 se stabilesc prin Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare al Centrului Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar.
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na˛ional, examene ∫i evalu„ri, programe pentru examene ∫i
concursuri, modele de subiecte, metodologii, ghiduri ∫i
regulamente, machete pentru analizele statistice, liste de
manuale aprobate, rezultate la olimpiade ∫i concursuri
interne ∫i interna˛ionale, forumuri de discu˛ii;
j) efectueaz„ activit„˛i de preg„tire, transfer de
cuno∫tin˛e, asisten˛„ tehnic„ ∫i metodologic„ Ón domeniile
sale de activitate.
Art. 5. — Œn domeniul curriculumului na˛ional, Centrul
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul
Preuniversitar are urm„toarele atribu˛ii:
a) proiectarea, elaborarea ∫i revizuirea periodic„ a
curriculumului na˛ional;
b) realizarea de expertize cu privire la procesul de
aplicare ∫i de func˛ionare Ón sistemul de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar a curriculumului na˛ional, Ón scopul asigur„rii
revizuirii periodice a acestuia;
c) asigurarea coordon„rii ∫tiin˛ifice a elabor„rii
componentelor curriculumului na˛ional — planuri de
Ónv„˛„m‚nt, programe ∫colare — ∫i revizuirea periodic„ a
acestora;
d) asigurarea corel„rii ∫tiin˛ifice ∫i a coeren˛ei
metodologice dintre curriculumul na˛ional ∫i celelalte
componente ale sistemului na˛ional de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar;
e) realizarea unor suporturi metodologice necesare
proceselor de implementare ∫i aplicare eficient„ a
curriculumului na˛ional;
f) elaborarea de materiale ∫i desf„∫urarea de programe
de formare, necesare abilit„rii curriculare a personalului
didactic;
g) oferirea de consultan˛„ pentru elaborarea, aplicarea
∫i evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local.
Art. 6. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor Ón domeniul
evalu„rii de proces, Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i
Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar desf„∫oar„
urm„toarele activit„˛i:
a) asigur„ coordonarea ∫tiin˛ific„ ∫i profesional„ a
evalu„rii de proces pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar,
inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade;
b) elaboreaz„, Ómpreun„ cu direc˛iile specializate din
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, metodologii, proceduri ∫i
regulamente pentru organizarea ∫i desf„∫urarea examenelor
∫i evalu„rilor Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, pe care le
supune aprob„rii ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii;
c) efectueaz„ expertize ∫i sondaje de evaluare a
rezultatelor ∫colare ∫i a eficien˛ei procesului de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar, furniz‚nd conducerii Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii un feedback sistematic ∫i operativ, Ón scopul
adopt„rii m„surilor de optimizare a activit„˛ii Ón
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
d) elaboreaz„, Ón vederea inform„rii publice, rapoarte
privind rezultatele Ónregistrate la examenele ∫i evalu„rile
na˛ionale, la etapele na˛ionale ∫i interna˛ionale ale
olimpiadelor ∫i concursurilor, eviden˛iind oportunitatea
adopt„rii de c„tre ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii a unor
decizii cu privire la factorii care permit Ómbun„t„˛irea
performan˛elor ∫colare;
e) organizeaz„ un sistem de eviden˛„ a rezultatelor
examenelor na˛ionale, olimpiadelor ∫i concursurilor pentru
elevi, precum ∫i a rezultatelor ∫colare Ónregistrate la finalul
unor cicluri de Ónv„˛„m‚nt/curriculare, Ón func˛ie de
profilurile de formare, Ón vederea cercet„rii dinamicii
acestora;

tu

26

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 188/19.III.2007

27

Preuniversitar se constituie, Ón condi˛iile legii, prin ordin al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, servicii ∫i birouri.
Art. 16. — (1) Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i
Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar este condus de un
director general, numit prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii, pe baz„ de concurs organizat Ón condi˛iile legii.
(2) Coordonarea ∫tiin˛ific„ ∫i administrativ„ a activit„˛ii
direc˛iilor ∫i serviciilor se face de c„tre directori/∫efi de
servicii, Ón baza prevederilor regulamentului de organizare
∫i func˛ionare.
(3) Directorul general, directorii ∫i ∫efii de servicii au
statut de func˛ionar public de conducere.
Art. 17. — (1) Activitatea curent„ a Centrului Na˛ional
pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar
este coordonat„ de consiliul de conducere format din
5 membri, desemna˛i Ón conformitate cu regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare. Strategiile ∫i deciziile sunt
stabilite de consiliul de conducere, care coordoneaz„ ∫i
controleaz„ modul de aplicare a acestora.
(2) Controlul administrativ al activit„˛ii desf„∫urate de
Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar este realizat de consiliul de
conducere.
(3) Din consiliul de conducere, precum ∫i din structura
departamentelor ∫i serviciilor fac parte ∫i reprezentan˛ii
minorit„˛ilor na˛ionale.

CAPITOLUL III

CAPITOLUL IV
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(2) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Centrul Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar
solicit„ autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice informa˛ii, date
statistice ∫i studii elaborate Ón domeniile curriculumului ∫i
evalu„rii pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar.
Art. 10. — (1) Activitatea Centrului Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar se
desf„∫oar„ Ón concordan˛„ cu programele ∫i politicile
educa˛ionale ale Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i Ón
conformitate cu exercitarea atribu˛iilor stabilite prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare.
(2) Activit„˛ile ∫i produsele de interes na˛ional ale
Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar se aprob„ prin ordin de
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 11. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor Ón domeniile
sale de activitate, Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i
Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar realizeaz„
colabor„ri cu institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar sau
superior, cu alte organiza˛ii ∫i asocia˛ii profesionale din ˛ar„
∫i din str„in„tate.
Art. 12. — Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii exercit„
controlul general asupra modului Ón care este
organizat„/coordonat„ ∫i se desf„∫oar„ activitatea Centrului
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul
Preuniversitar.

Finan˛area cheltuielilor Centrului Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar
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Structura organizatoric„ a Centrului Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar
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Art. 13. — (1) Pentru exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin,
Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar dispune de un aparat propriu
cu un num„r maxim de 100 de posturi.
(2) Posturile sunt prev„zute, Ón condi˛iile legii, pentru
func˛ii publice ∫i personal contractual.
(3) Posturile Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i
Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar se asigur„ cu
Óncadrarea Ón num„rul maxim de posturi aprobat pentru
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i pentru institu˛iile
subordonate acestuia, finan˛ate integral de la bugetul de
stat.
Art. 14. — Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i
Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar va cuprinde
structuri, f„r„ personalitate juridic„, care s„ realizeze
activit„˛ile specifice scopului pentru care a fost Ónfiin˛at„
institu˛ia:
a) proiectarea, dezvoltarea, aplicarea ∫i revizuirea
curriculumului na˛ional;
b) coordonarea ∫i organizarea sistemului de evalu„ri ∫i
examene na˛ionale;
c) coordonarea evalu„rii manualelor;
d) identificarea, preg„tirea, stimularea ∫i valorificarea
poten˛ialului tinerilor capabili de performan˛„.
Art. 15. — (1) Structura organizatoric„ a Centrului
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul
Preuniversitar este prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Statul de func˛ii al Centrului Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar se
aprob„ prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
(3) Œn cadrul direc˛iilor prev„zute Ón structura Centrului
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul

Art. 18. — (1) Cheltuielile curente ∫i de capital ale
Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar se asigur„ integral de la
bugetul de stat, prin Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(2) Finan˛area cheltuielilor de personal, Óntre˛inere ∫i
func˛ionare ∫i a cheltuielilor de capital ale centrelor de
excelen˛„/evaluare Ónfiin˛ate la nivel regional/jude˛ean se
face de la bugetul de stat, prin Centrul Na˛ional pentru
Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar.
Art. 19. — Salarizarea personalului Centrului Na˛ional
pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar
se face conform legii.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii

Art. 20. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„:
a) Hot„r‚rea Guvernului nr. 327/1998 privind Ónfiin˛area
Serviciului Na˛ional de Evaluare ∫i Examinare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 233 din 25 iunie
1998;
b) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.057/2000 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Na˛ional
pentru Curriculum, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000;
c) Hot„r‚rea Guvernului nr. 95/2002 privind Ónfiin˛area
Consiliului Na˛ional pentru Evaluarea ∫i Difuzarea
Manualelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002;
d) Hot„r‚rea Guvernului nr. 34/2003 privind Ónfiin˛area
Centrului Na˛ional de Excelen˛„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 60 din 1 februarie 2003.
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(4) Œn vederea desf„∫ur„rii activit„˛ilor specifice, Centrul
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul
Preuniversitar este dotat cu dou„ autoturisme ∫i dou„
microbuze, preluate de la structurile existente.
Art. 22. — Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i
Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar va prelua spre
aplicare ∫i dezvoltare toate documentele referitoare la
curriculumul na˛ional ∫i la evaluarea de proces, rezultate
din derularea proiectului de reform„ a Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar, finan˛at pe baza Acordului de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare cu privire la reforma Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 ∫i
ratificat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 24/1994, aprobat„
prin Legea nr. 126/1994, cu modific„rile ulterioare.
Art. 23. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón
Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar se aprob„ prin ordin al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii Ón termen de 30 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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Art. 21. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri Ó∫i Ónceteaz„ activitatea: Serviciul Na˛ional de
Evaluare ∫i Examinare, Consiliul Na˛ional pentru
Curriculum, Consiliul Na˛ional pentru Evaluarea ∫i Difuzarea
Manualelor ∫i Centrul Na˛ional de Excelen˛„.
(2) Patrimoniul fostelor institu˛ii publice: Serviciul
Na˛ional de Evaluare ∫i Examinare, Consiliul Na˛ional
pentru Curriculum, Consiliul Na˛ional pentru Evaluarea ∫i
Difuzarea Manualelor ∫i Centrul Na˛ional de Excelen˛„ va
fi preluat prin protocol de predare-preluare de c„tre Centrul
Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul
Preuniversitar, Ón termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
(3) Personalul institu˛iilor prev„zute la alin. (2) va fi
preluat de Centrul Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare
Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar pe baz„ de concurs sau
examen, dup„ caz, Ón vederea verific„rii aptitudinilor
profesionale corespunz„toare atribu˛iilor ∫i structurii
organizatorice ale centrului, organizat Ón termen de 45 de
zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 231.
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ANEX√

Num„rul maxim de posturi: 100
STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Centrului Na˛ional pentru Curriculum ∫i Evaluare Ón Œnv„˛„m‚ntul Preuniversitar

DIRECTOR GENERAL

DIRECﬁIA
CURRICULUM
™I MANUALE

DIRECﬁIA
EVALUARE ™I
EXAMENE

DIRECﬁIA
CONCURSURI,
OLIMPIADE ™I
EXCELENﬁ√

SERVICIUL
BUGET-FINANﬁE,
JURIDIC,
PERSONAL

SERVICIUL
ADMINISTRATIV ™I
ACHIZIﬁII
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declan∫area
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe amplasamentul lucr„rii
de utilitate public„ îVarianta de ocolire Cluj Est“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind
unele m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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ocolire Cluj Est“ cu suma global„ estimat„ de 504 mii lei,
alocat„ din bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului, Ón limita prevederilor anuale aprobate prin
Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) este aferent„ imobilelor
cuprinse Ón anexa la prezenta hot„r‚re.
Art. III. — Persoanele fizice/juridice prev„zute Ón anexa
la prezenta hot„r‚re vor depune cererile pentru plata justei
desp„gubiri, Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, Ón condi˛iile legii.

a

Art. I. — Anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.733/2006 privind declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe
amplasamentul lucr„rii de utilitate public„ îVarianta de
ocolire Cluj Est“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006, se modific„ ∫i
se completeaz„ cu anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. II. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumei prev„zute
ca just„ desp„gubire pentru imobilele ce constituie
amplasamentul lucr„rii de utilitate public„ îVarianta de

ite
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 233.

ANEX√

tin

TABEL

D

es

cu imobilele proprietate privat„ situate pe amplasamentul lucr„rii îVariant„ de ocolire Cluj Est“
Nr.
crt.

Jude˛ul

1.

Cluj

2.

Cluj

3.

Cluj

4.

Cluj

5.

Cluj

6.

Cluj

7.

Cluj

8.

Cluj

9.

Cluj

Unitatea
administrativ-teritorial„

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

Nr.
cadastral

Suprafa˛a terenului (m2)
Suprafa˛a
Suprafa˛a
rezultat„
rezultat„ din
din acte
m„sur„tori

Suprafa˛a
rezultat„
din
construc˛ii

Numele proprietarului
conform
documenta˛iilor
tehnico-cadastrale

431/2

18,72

0

Perde Ana

432/2

737,01

0

Perde A. Aurel

433/2

1.151,25

0

434/2

1.324,87

0

435/2

1.345,72

0

Macavei Aurel
Uifelean Viorel-Vasile
Pop Daniel
Pop Ramona Amalia
B„ies Ioan

436/2

1.566,79

0

Perde Susana

437/2

1.522,65

0

Macavei Abel

483/2

4.274,82

0

484/2

81,49

0

S.C. Real Consult —
S.R.L.
Cri∫an Ana
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Jude˛ul

Cluj

11.

Cluj

12.

Cluj

13.

Cluj

14.

Cluj

15.

Cluj

16.

Cluj

17.

Cluj

18.

Cluj

19.

Cluj

20.

Cluj

21.

Cluj

22.

Cluj

23.

Cluj

24.

Cluj

25.

Cluj

26.

Cluj

27.

Cluj

28.

Suprafa˛a terenului (m2)
Suprafa˛a
Suprafa˛a
rezultat„
rezultat„ din
din acte
m„sur„tori

Nr.
cadastral

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

Suprafa˛a
rezultat„
din
construc˛ii

Numele proprietarului
conform
documenta˛iilor
tehnico-cadastrale

76/b

701,99

0

438/2

2,18

0

Scurt Alexandru
Scurt Traian
Neag I. Lazar

440/2

21,15

0

Perde Aurel

439/2

30,69

0

443/2

30,04

0

444/2
445/2
446/2

65,33

Neme∫ Septimiu
Mihai
T„tar Maria,
Neag Vasile
Moldovan Ana

44,64

0

Neag Gavril„

447/2

33,87

0

Mihalca Ana

448/2

48,58

451/2

27,87

0

0

T„nt„u Ioan,
T„nt„u Traian,
Buha Ana,
T„nt„u Ovidiu,
Franc Elena
Aitonean Aurel

37,22

0

Balog I. Nicolae

72,34

0

28,67

0

82,07

0

Perde Traian,
Perde Alexandru,
Petran Nastasia
Balog Maria,
Macavei Ana
Perde Ioan

60,40

0

66,99

0

458/2

202,11

0

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

459/2

1.071,22

0

Cluj

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

460/2

912,10

0

29.

Cluj

461

1.400

0

30.

Cluj

462/2

2.968,05

0

Teu∫an Ana

31.

Cluj

466/2

1.170,38

0

Teu∫an Ana

32.

Cluj

467/2

242,99

0

Dezmerean Cornelia

33.

Cluj

468/2

139,06

0

34.

Cluj

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

Laslo Marinela,
Ursadan
Dariana-Lavinia
Chiorean Maria,
Perde Ana,
Moldovan Ioan,
Moldovan Traian
Felecan Ana,
Felecan Ioan,
Felecan Radu Traian
Macavei Aurel

469/2

216,98

0

Suciu Aurelia,
C„tina∫ Ilie
Macavei Ioan,
Macavei Gavril,
Gliga Maria,
Perde Rozalia
Ciuhu˛a Aurelia,
Barbu Victoria,
Paven Lucre˛ia

pe

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

an

el

or

fiz
i

rs
o

10.

Unitatea
administrativ-teritorial„

ce

Nr.
crt.
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a

452/2

ra

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

ii
g

454/2

ăr

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

us

tu

ite

453/2
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456/2
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455/2
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457/2

Sab„u Traian,
Moldovan Ana,
R„cean Viorica
™uteu Ana
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Nr.
crt.

Jude˛ul

Unitatea
administrativ-teritorial„

Suprafa˛a terenului (m2)
Suprafa˛a
Suprafa˛a
rezultat„
rezultat„ din
din acte
m„sur„tori

Nr.
cadastral

Suprafa˛a
rezultat„
din
construc˛ii

Cluj

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

470/2

81,55

0

36.

Cluj

471/2

81,62

0

37.

Cluj

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

472/2

145,62

0

38.

Cluj

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

473/2

60,14

0

39.

Cluj

474/2

57,84

0

40.

Cluj

180/2

42,22

41.

Cluj

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele
Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

475/2

34,44

42.

Cluj

fiz
i

ce

35.

0

476/2

16,40

ăr

ii
g

ra

Comuna Feleacu,
satul V‚lcele

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

0

Pop T. Alexandru,
Pop T. Daniel,
Bolboac„ Emilia,
Sas T. Emilia,
Pop T. Ioan,
Perde G. Ioan,
Perde G. Vasile
Perde Saveta
Bolog Domni˛a,
Grebl„ Victoria,
Grebl„ Ana
P„durean Ioan,
P„durean ™tefan,
P„durean Gavril
Macavei P. Roman
Faur Vasile,
Faur Leontina
Perde V. Ioan,
Perde V. Traian,
Perde V. Ananie,
Berar V. Lucre˛ia,
Macavei V. Ana,
Perde V. Cornelia,
Catana Lucre˛ia
Macavei Emilia,
Macavei Aurel,
Macavei Gabriela,
Miron I. Maria

22.220,07 m2

iv

in

fo

rm

TOTAL

0

Numele proprietarului
conform
documenta˛iilor
tehnico-cadastrale
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ACTE ALE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
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ŒNALTA CURTE DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
— SECﬁIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. XXIV
din 18 septembrie 2006

Dosar nr. 12/2006
Sub pre∫edin˛ia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, constituit„ Ón Sec˛ii Unite, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 25 lit. a) din
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, s-a Óntrunit pentru a examina recursul Ón interesul legii
declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie cu privire la consecin˛ele
lipsei din dispozitivul hot„r‚rii a men˛iunii îpronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„“.
Sec˛iile Unite au fost constituite cu respectarea dispozi˛iilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezen˛i 81 de
judec„tori din totalul de 112 Ón func˛ie.
Procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a fost reprezentat de procurorul
Nicoleta Eucarie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a sus˛inut
recursul Ón interesul legii, pun‚nd concluzii pentru admiterea acestuia, Ón sensul de a stabili c„ lipsa din dispozitivul
hot„r‚rii a men˛iunii îpronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„“ atrage nulitatea actului, Ón condi˛iile reglementate Ón art. 197 alin. 1 ∫i
4 din Codul de procedur„ penal„, numai Ón cazul c‚nd s-a adus o v„t„mare care nu poate fi Ónl„turat„ dec‚t prin
anularea acelui act.
SECﬁIILE

deliber‚nd asupra recursului Ón interesul legii, constat„
urm„toarele:
Œn practica instan˛elor judec„tore∫ti s-a ivit diversitate de
solu˛ii cu privire la consecin˛ele lipsei din dispozitivul
hot„r‚rii a men˛iunii îpronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„“.

U N I T E,

Astfel, unele instan˛e s-au pronun˛at Ón sensul c„
omisiunea Ónscrierii Ón dispozitiv a men˛iunii c„ hot„r‚rea
s-a pronun˛at Ón ∫edin˛„ public„ atrage nulitatea absolut„ a
hot„r‚rii, Ón sensul prevederilor art. 197 alin. 2 din Codul
de procedur„ penal„.
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dispozi˛ii care garanteaz„ realizarea efectiv„ a principiului
publicit„˛ii Ón desf„∫urarea ∫edin˛ei de judecat„, ca faz„
principal„ a procesului penal, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ se asigure
pentru toate p„r˛ile un proces echitabil ∫i Óntr-un termen
rezonabil, precum ∫i pronun˛area unei hot„r‚ri judec„tore∫ti
legale ∫i temeinice.
Numai a∫a se explic„ faptul c„, Ón ceea ce prive∫te
Ónc„lcarea dispozi˛iilor legale referitoare la includerea Ón
dispozitivul hot„r‚rii a men˛iunii c„ pronun˛area s-a f„cut Ón
∫edin˛„ public„, lipsa unei atari men˛iuni nu este inclus„
Óntre cazurile limitativ enumerate Ón alin. 2 al art. 197 din
Codul de procedur„ penal„, a c„ror nerespectare nu poate
fi Ónl„turat„ Ón niciun mod.
Ca urmare, lipsa din dispozitivul hot„r‚rii a men˛iunii c„
pronun˛area s-a f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu poate atrage
nulitatea hot„r‚rii dec‚t Ón cazul c‚nd aceast„ omisiune a
adus o v„t„mare ce nu poate fi Ónl„turat„ dec‚t prin
anularea acelui act.
A considera altfel ar Ónsemna s„ se adauge la
dispozi˛iile legale prin care sunt reglementate nulit„˛ile ∫i s„
se reia judecata pentru omisiuni de ordin formal, Ón cazuri
Ón care o asemenea nulitate nu se impune, ceea ce ar fi
inadmisibil.
A∫a fiind, se impune concluzia c„ nerespectarea cerin˛ei
ca dispozitivul hot„r‚rii s„ cuprind„ men˛iunea c„
pronun˛area hot„r‚rii s-a f„cut Ón ∫edin˛„ public„ atrage
nulitatea hot„r‚rii numai atunci c‚nd s-a adus o v„t„mare
care nu se poate Ónl„tura dec‚t prin anularea acelui act.

a

Alte instan˛e, dimpotriv„, s-au pronun˛at Ón sensul c„
lipsa acestei men˛iuni atrage nulitatea hot„r‚rii numai Ón
m„sura Ón care se face dovada unei v„t„m„ri care nu
poate fi Ónl„turat„ dec‚t prin anularea actului, Ón condi˛iile
art. 197 alin. 1 ∫i 4 din Codul de procedur„ penal„.
Aceste din urm„ instan˛e au interpretat ∫i aplicat corect
dispozi˛iile legii.
Potrivit art. 310 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
îhot„r‚rea se pronun˛„ Ón ∫edin˛„ public„ de c„tre
pre∫edintele completului de judecat„, asistat de grefier“.
Totodat„, prin art. 357 alin. 4 din Codul de procedur„
penal„ se prevede c„ dispozitivul hot„r‚rii, a c„rui
pronun˛are este reglementat„ Ón art. 358 din acela∫i cod,
trebuie s„ cuprind„ totdeauna, Óntre altele, men˛iunea c„
pronun˛area s-a f„cut Ón ∫edin˛„ public„.
Este adev„rat c„, potrivit art. 197 alin. 2 ∫i 3 din Codul
de procedur„ penal„, dispozi˛iile relative la publicitatea
∫edin˛ei de judecat„ sunt prev„zute sub sanc˛iunea nulit„˛ii,
care nu poate fi Ónl„turat„ Ón niciun mod, put‚nd fi invocat„
Ón orice stare a procesului, cu luarea Ón considerare chiar
din oficiu.
Interpretarea ra˛ional„ ∫i sistematic„ a literei ∫i a
spiritului textelor de lege enun˛ate, Ón raport de sediul
materiei, de a∫ezarea lor sistemic„ ∫i de ra˛iunea
reglement„rii, conduce Óns„ la concluzia cert„ c„ prin
sintagma îdispozi˛iile relative [...] la publicitatea ∫edin˛ei de
judecat„ [...]“ sunt prev„zute sub sanc˛iunea nulit„˛ii
legiuitorul a Ón˛eles s„ includ„ Óntre cazurile care atrag
sanc˛iunea nulit„˛ii absolute numai Ónc„lcarea acelor
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Œn consecin˛„, Ón temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„ ∫i al art. 4142 din
Codul de procedur„ penal„, urmeaz„ a se admite recursul Ón interesul legii ∫i a se stabili c„ dispozitivul hot„r‚rii trebuie
s„ cuprind„ men˛iunea c„ pronun˛area s-a f„cut Ón ∫edin˛„ public„, precum ∫i c„ nerespectarea acestei cerin˛e atrage
nulitatea hot„r‚rii, Ón condi˛iile reglementate Ón art. 197 alin. 1 ∫i 4 din Codul de procedur„ penal„, numai atunci c‚nd se
dovede∫te c„ s-a adus o v„t„mare ce nu poate fi Ónl„turat„ altfel, iar anularea hot„r‚rii este impus„ de necesitatea
afl„rii adev„rului ∫i Ón vederea justei solu˛ion„ri a cauzei.
ACESTE

MOTIVE

Œn numele legii
D E C I D:
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Admit recursul Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie.
Œn aplicarea prevederilor art. 310, art. 357 alin. 4 ∫i ale art. 358 din Codul de procedur„ penal„, stabilesc:
Dispozitivul hot„r‚rii trebuie s„ cuprind„ men˛iunea c„ pronun˛area acesteia s-a f„cut Ón ∫edin˛„ public„.
Nerespectarea acestei cerin˛e atrage nulitatea hot„r‚rii, Ón condi˛iile reglementate prin art. 197 alin. 1 ∫i 4 din
Codul de procedur„ penal„, numai atunci c‚nd se dovede∫te c„ s-a adus o v„t„mare care nu poate fi Ónl„turat„ dec‚t
prin anularea acelui act, iar anularea actului este necesar„ pentru aflarea adev„rului ∫i pentru justa solu˛ionare a cauzei.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 18 septembrie 2006.
PRE™EDINTELE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim magistrat-asistent,
Victoria Maftei
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