
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
           

           HOTĂRÂREA NR.463 
privind aprobarea Contractului de credit pentru acordarea unei finanțări 
rambursabile externe, ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, a Contractului de garanție pe venituri și a 
Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei  

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018;     

Având în vedere expunerea de motive nr.187215/2018, rapoartele 
nr.187312/2018 al Direcţiei Economico-Financiare, nr.190992/2018 al Direcţiei 
Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, nr.187541/2018 și nr.192582/2018 ale Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe, 
ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a 
Contractului de garanție pe venituri și a Contractului privind contul de rezervă pentru 
serviciul datoriei și rapoartele nr.490/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă 
Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.493/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, 
Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.495/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia 
Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.498/2018 al Comisiei Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.502/2018 al Comisiei Buget Finanţe, 
Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

În conformitate cu prevederile art.61 alin.1 și art.63 alin.4 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, modificată şi completată;  
          În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.b, art.45 alin.2 
lit.b, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă Contractul de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile 
externe, în valoare de până la 15.000.000 euro, cu o perioadă de angajare a 
împrumutului de până la 36 de luni și cu o perioadă de maturitate de până la 15 
ani, care urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Contractul de Garanție pe venituri în legătură cu Contractul de Credit 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, care urmează a fi încheiat între 
Municipiul Craiova și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3. Se aprobă Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în 
legătură cu Contractul de Credit prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, care 
urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție şi Dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să 
negocieze și să semneze, în numele și pentru Municipiul Craiova, Contractul de 
Credit, Contractul de Garanție pe venituri și Contractul privind Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei, prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre, 
orice modificări la acestea convenite de către părțile contractante, orice cerere de 
efectuare a unei trageri din credit, certificate, scrisori, notificări, cereri sau alte 
documente care trebuie furnizate conform contractelor sus-menționate sau 
pentru derularea acestora. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
           Silviu Ionuț DUMITRACHE   Nicoleta MIULESCU 
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(Operațiunea Nr. 50083) 

 

                                                                      ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.463/2018 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE CREDIT 

 

între 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

și 

 

BANCA EUROPEANĂ 

PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 

 

 

 

Încheiat la data de _______________ 2018 
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CONTRACT DE CREDIT 

CONTRACT din data de ________________ 2018 între MUNICIPIUL CRAIOVA, 
un municipiu localizat în România, și organizat și funcționând în conformitate cu 
legislația română ("Municipiul"), și BANCA EUROPEANĂ PENTRU 
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ("BERD"). 

ARTICOL I – DEFINIȚII 

Secțiunea 1.01. Definiții  

 Ori de câte ori sunt folosiți în prezentul Contract (inclusiv în Apendice), cu 
excepția cazului în care din context reiese altfel, următorii termeni vor avea următorul  

"Afiliat" (Affiliate)  înseamnă, cu privire la orice persoană, orice altă persoană 
care, direct sau indirect, controlează respectiva persoană, 
este controlată de respectiva persoană sau se află sub 
control comun împreună cu respectiva persoană. 

"Arhivă" (Archive)  înseamnă Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, 
organizată și funcționând conform Articolului 2.413 din 
Codul Civil și conform Hotărârii de Guvern Nr. 802/1999 
pentru aprobarea Regulamentului pentru organizarea și 
funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale 
Mobiliare. 

"Auditori" (Auditors)  înseamnă departamentul de audit intern al Municipiului, 
ce funcționează ca parte integrantă a Municipiului. 

   

"Zi Lucrătoare"  
(Business Day) 

 înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise 
pentru tranzacții generale (inclusiv pentru operațiuni în 
valută și pentru depozite în valută) în Londra, Anglia și 
care este o Zi TARGET. 

"Codul Civil" (Civil 
Code) 

 înseamnă Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, 
astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 505/15 iulie 2011, astfel cum a fost 
modificat și completat ulterior 

"ClientNet"  înseamnă portalul online al BERD pentru transmiterea de 
documente și informații între BERD și clienții săi, și orice 
altă pagină de internet care o înlocuiește pe aceasta, astfel 
cum BERD poate notifica către Municipiu din timp în 
timp. 

Perioadă de 
Angajament"  

 înseamnă perioada care începe la data semnării 
prezentului Contract și ia sfârșit la data care survine prima 
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(Commitment Period) dintre data care survine în termen de 36 (treizeci și șase) 
de luni de la data prezentului Contract și data la care 
încetează obligația BERD de a dispune Trageri din Credit 
conform dispozițiilor din prezentul Contract 

"Cont de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei"  
(Debt Service Reserve 
Account) 

 va avea înțelesul specificat în Secțiunea 5.01 (n) din 
prezentul Contract. 

Contract privind Contul  
de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei"  
(Debt Service Reserve  
Account Agreement) 

 înseamnă contractul încheiat, printre alții, de către BERD 
și Municipiu, care reglementează finanțarea, administrarea 
și controlul Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, 
astfel cum acest contract poate fi modificat din timp în 
timp conform dispozițiilor din respectivul Contract, pentru 
a acoperi obligațiile Municipiului conform prezentului 
Contract aferente serviciului datoriei, contract având o 
formă și un conținut ce vor fi satisfăcătoare pentru BERD. 

"Dată de Determinare a 
Dobânzii Penalizatoare" 
(Default Interest 
Determination Date) 

 înseamnă data care survine cu două Zile Lucrătoare 
anterior primei zile a Perioadei Dobânzii Penalizatoare 
relevante (sau, la alegerea BERD, prima zi a unei 
asemenea Perioade a Dobânzii Penalizatoare). 

"Perioadă de Dobândă  
Penalizatoare" (Default 
Interest Period) 

 înseamnă, cu privire la orice sumă a cărei scadență la plată 
a fost depășită conform prezentului Contract, perioada 
care începe în ziua scadenței plății sau după caz, în ultima 
zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare anterioare care se 
referă la suma a cărei scadență la plată a fost depășită, și 
care ia sfârșit într-o Zi Lucrătoare stabilită de BERD. 

Cerințe de Performanță 
Specifice" (Designated 
Performance 
Requirements) 

 înseamnă Cerințele de Performanță de la 1 la 8 și 10 din 
Cerințele de Performanță din mai 2014 legate de Politica 
de Mediu și Politica Socială a BERD din mai 2014. 

"Tragere din Credit"  
(Disbursement) 

 înseamnă plata oricărei părți din Credit efectuată la un 
moment dat conform prezentului Contract. 

"Măsură de Dezvăluire" 
(Disclosure Action) 

 înseamnă o asemenea măsură astfel cum este definită în 
Politica și Procedurile de Executare Silită. 

"Proiectul BERD"  

(EBRD Project) 

 înseamnă orice activitate sau proiect finanțat(ă) de BERD 
sau pe care BERD s-a obligat să o/îl finanțeze. 

"Măsură de Executare  
Silită" (Enforcement 
Action) 

 înseamnă o asemenea măsură astfel cum este definită în 
Politica și Procedurile de Executare Silită. 
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"Politica și Procedurile  
de Executare Silită" 
(Enforcement Policy 
and Procedures) 

 înseamnă Politica și Procedurile de Executare Silită ale 
BERD din data de 4 octombrie 2017, astfel cum acestea 
sunt modificate în mod periodic, și orice politica sau 
proceduri adoptate de BERD în continuarea sau pentru 
înlocuirea respectivelor politici sau proceduri. 

"Planul de Măsuri  
Sociale și de Protecție a 
Mediului"  
(Environmental and 
Social Action Plan) 

 înseamnă planul de măsuri sociale și de protecție a 
mediului care conține măsuri de prevenire și îmbunătățire 
și care specifică criterii de performanță sociale și de 
mediu, standarde, politici, proceduri, practici, investiții de 
capital și anexe cu privire la implementare, inclusiv 
măsuri pentru atingerea și menținerea conformității cu 
Cerințele de Performanță Specifice BERD, atașat ca 
Anexa 1 (Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a 
Mediului (ESAP)) la prezentul Contract. 

"Legislația privind  
Protecția Mediului și  
Protecția Socială” 
(Environmental and 
Social Laws) 

 înseamnă orice lege sau regulament aplicabil cu privire la: 
(a) poluarea sau protecția mediului, inclusiv legile sau 
regulamentele privind participarea la luarea deciziilor; (b) 
condițiile de muncă și angajare; (c) sănătatea și securitatea 
muncii; (d) sănătatea și siguranța publică; (e) populația 
locală; (f) patrimoniul cultural; sau (g) relocarea sau 
strămutarea persoanelor din motive economice. 

"Aspecte de Mediu  și 
Sociale" (Environmental 
and Social Matter) 

 înseamnă orice aspect care face obiectul oricărei Legislații 
privind Protecția Mediului și Protecția Socială, oricărei 
Cerințe de Performanță Specifice sau Planului de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului. 

"Chestionar privind 
Aspecte de Mediu și 
Sociale"" 
(Environmental and 
Social Questionnaire) 

 înseamnă chestionarul din data de 27 septembrie 2018 
furnizat de Oraș către BERD conținând informații privind, 
printre altele, Aspecte de Mediu și Sociale și orice 
modificări sau completări la acest chestionar care sunt 
acceptate de către BERD. 

"Euro", "EUR" sau "€"  înseamnă moneda legală a statelor membre ale Uniunii 
Europene care adoptă moneda unică în conformitate cu 
legislația Uniunii Europene referitoare la uniunea 
economică și monetară. 

"Credit  

Existent al  
Municipiului"  

(Existing City Loan) 

 înseamnă: 

(1) contractul de credit nr. 289 din data de 17 
septembrie 2002, în valoare principală maximă totală de 
18.451.303,26 EUR încheiat între Municipiu în calitate de 
sub-împrumutat, Ministerul Finantelor Publice in calitate 
de împrumutat și Banca Europeană de Investiții în calitate 
de creditor, pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii 
municipale de alimentării cu apă; 
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(2) contractul de credit nr. 69 din data de 13 iunie 2006 
în valoare principală maximă totală de 70.000.000,00 
RON încheiat între BRD-Groupe Societe Generale SA –
Sucursala Craiova în calitate de creditor și Municipiu în 
calitate de împrumutat, pentru finanțarea investițiilor 
locale de interes public; și 

(3) contractul de credit nr. 167199 din data de 2 
decembrie 2010 în valoare principală maximă totală de 
20.000.000,00 EUR încheiat între Hypo Noe Gruppe 
Bank AG în calitate de creditor și Municipiu în calitate de 
împrumutat, pentru finanțarea investițiilor locale de 
interes public inclusiv dezvoltarea Centrului 
Multifuncțional Craiova – Pavilion Central și Complexul 
Waterpark Craiova. 

"Garanție Existentă a 
Municipiului" (Existing 
City Security) 

 înseamnă fiecare dintre următoarele: 

(1) acordul de garantare nr. 46693  din data de 
14.06.2006  încheiat între BRD-Groupe Societe Generale 
SA – Sucursala Craiova în calitate de parte garantată și 
Municipiul în calitate de garant, în legătură cu contractul 
de credit nr. 69 din data de 13 iunie 2006 în valoare 
principală maximă totală de 70.000.000,00 RON încheiat 
între BRD-Groupe Societe Generale SA – Sucursala 
Craiova în calitate de creditor și Municipiul în calitate de 
împrumutat; 

(2) acordurile de garantare nr. 167289 din data de 
02.12.2010 și respectiv  nr. 33807  din data de 
13.03.2012, încheiate între Hypo Noe Gruppe Bank AG în 
calitate de parte garantată și Municipiul în calitate de 
garant, în legătură cu contractul de credit nr. 167199 din 
data de 2 decembrie 2010 în valoare principală maximă 
totală de 20.000.000,00 EUR încheiat între Hypo Noe 
Gruppe Bank AG în calitate de creditor și Municipiu în 
calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat ulterior 
prin actul adițional nr. 1 din 13.03.2012; și 

(3) contractul de ipotecă mobiliară nr. 5 din data de 07 
ianuarie 2015 încheiat între Municipiu în calitate de 
debitor ipotecar și Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală în calitate de creditor ipotecar, în legătură cu 
anumite obligații fiscale de plată datorate de Regia 
Autonomă de Transport Craiova conform acordului de 
principiu nr. 323788 din 19 decembrie 2014. 

"Caz de Neîndeplinire a 
Obligațiilor" (Event of 

 înseamnă oricare dintre evenimentele sau cazurile 
menționate în Secțiunea 6.01. 
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Default) 

"Datorie Financiară" 
(Financial Debt) 

 înseamnă, cu privire la orice persoană, orice datorie a 
persoanei respective pentru sau în legătură cu: 

(1) sume de bani împrumutate;  

(2) orice sumă obținută prin acceptare în conformitate 
cu orice facilitate de credit la vedere;  

(3) orice sumă obținută ca urmare a achiziției unui titlu 
de credit sau a emiterii de obligațiuni, titluri de împrumut 
sau orice instrument similar; 

(4) valoarea oricărei obligații în legătură cu orice 
contract de închiriere sau de închiriere și vânzare, care, 
conform Standardelor Române de Contabilitate pentru 
Sectorul Public, ar fi calificată drept leasing financiar sau 
de capital;  

(5) creanțe vândute sau scontate (cu excepția creanțelor 
care sunt vândute fără drept de regres); 

(6) orice sumă obținută ca urmare a oricărei tranzacții 
(inclusiv orice contract forward de vânzare sau de 
cumpărare) care au efectul comercial al unui împrumut; 

(7) orice tranzacții cu instrumente derivate încheiate în 
vederea protejării împotriva sau câștigului din fluctuația 
oricăror rate sau prețuri (și, în scopul calculării valorii 
oricărei tranzacții cu derivate, va fi luată în considerare 
numai valoarea de piață;  

(8) orice obligație de regres asumată în legătură cu o 
garanție, indemnizație, obligațiune, scrisoare de acreditiv 
documentar sau la cerere sau alte efecte de comerț emise 
de către o bancă sau o instituție financiară; 

(9) valoarea oricărei obligații asumate în legătură cu o 
orice garanție sau despăgubire pentru oricare dintre 
elementele enumerate la punctele de la (1) la (8) de mai 
sus. 

"Acorduri de Finanțare" 
(Financing Agreements) 

 înseamnă: 

(a) prezentul Contract, 

(b) Scrisoarea de Informare, 

(c) Contractul privind Contul de Rezervă pentru 
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Serviciul Datoriei, 

(d) Contractul de Garanție,  

(e) cererile de Tragere din Credit menționate în 
Secțiunea 2.01(b), și  

(f)   orice alte contracte încheiate între Municipiu sau 
orice altă parte și BERD, precum și notificările, 
certificatele și cererile emise de Municipiu sau orice altă 
parte către BERD, în fiecare caz în legătură cu prezentul 
Contract, sau orice tranzacție la care se face referire în 
prezentul Contract. 

"Planul de Finanțare" 
(Financing Plan) 

 are structura prevăzută în tabelul de mai jos: 

 Plan de 
Finanțare 

Utilizarea sumelor Milioane 
EUR 

Credit BERD 
din care 

 
• Reabilitarea Clădirilor 
• Autobuze 

15,00 
8,00 
7,00 

Municipiu 
(TVA inclus) 

Co-finanțare Proiect 
(Lucrări structurale cu 
privire la clădiri și TVA) 

7,50 

TOTAL  22,50 

"Cadrul pentru Orașe 
Verzi" (Green Cities  
Framework) 

  

înseamnă cel de-al doilea Cadru pentru Orașe Verzi al 
BERD (GrCF2), pentru sprijinirea investițiilor legate de 
orașe verzi. 

"Planul de Acțiune 
Orașul Verde" (Green 
City Action Plan) 

 înseamnă documentul prin care se articulează viziunea 
Municipiului, obiectivele strategice și acțiunile și 
investițiile prioritare pentru a face față provocărilor sale 
prioritare în materie de mediu, care urmează să fie 
elaborat în baza Cadrului pentru Orașe Verzi al BERD. 

"Rata Interbancară" 
(Interbank Rate) 

 înseamnă: 

(a) cu privire la prima Perioadă de Dobândă a fiecărei 
Trageri din Credit, rata anuală oferită pentru depozitele în 
Moneda Creditului care apare pe Pagina de Referință la 
ora 11:00, ora din Bruxelles, la Data Stabilirii Dobânzii 
relevante pentru perioada egală cu durata unei asemenea 
Perioade de Dobândă (sau dacă o asemenea rată nu apare 
pe Pagina de Referință, pentru o perioadă egală cu durata 
unei asemenea Perioade de Dobândă, dar dacă ratele 
("Ratele de Referință") apar pe Pagina de Referință atât 
pentru o perioadă care este mai scurtă decât o asemenea 
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Perioadă de Dobândă, cât și pentru o perioadă care este 
mai lungă decât o asemenea Perioadă de Dobândă, Rata 
Interbancară va fi rata (rotunjită în sus, dacă este necesar, 
până la patru zecimale) care va fi aplicabilă pentru o 
perioadă egală cu durata unei asemenea Perioade de 
Dobândă, după cum este determinată prin folosirea 
interpolării liniare prin referire la Rata de Referință care 
apare pe Pagina de Referință pentru perioada imediat mai 
scurtă decât durata unei asemenea Perioade de Dobândă și 
Rata de Referință pentru perioada imediat mai lungă decât 
durata unei asemenea Perioade de Dobândă); și 

(b) pentru fiecare Perioadă de Dobândă subsecventă, 
rata anuală oferită pentru depozitele în Moneda Creditului 
care apare pe Pagina de Referință la ora 11:00, ora din 
Bruxelles, la Data Stabilirii Dobânzii relevante, pentru 
perioada care este cea mai apropiată de durata unei 
asemenea Perioade de Dobândă (sau, dacă două perioade 
sunt la fel de apropiate de durata unei asemenea Perioade 
de Dobândă, media celor două rate relevante); 

 cu condiția ca:  

(i) în cazul în care, din orice motiv, Rata Interbancară nu 
poate fi determinată la un asemenea moment prin referire 
la Pagina de Referință, Rata Interbancară pentru o 
asemenea Perioadă de Dobândă va fi rata anuală pe care 
BERD o determină ca fiind media aritmetică (rotunjită în 
sus, dacă este necesar, până la patru zecimale) a ratelor 
anuale oferite pentru depozitele în Moneda Creditului într-
un cuantum comparabil cu partea din Credit care urmează 
să devină scadentă pe durata unei asemenea Perioade de 
Dobândă pentru o perioadă egală cu o asemenea Perioadă 
de Dobândă, rate care sunt cotate de băncile principale pe 
piața interbancară din zona Euro, după cum sunt oferite 
BERD de cel puțin două bănci principale pe piața 
interbancară din zona Euro selectate de către BERD; și  

 (ii) dacă conform prezentei definiții a "Ratei 
Interbancare"  Rata Interbancară este mai mică decât zero, 
se va considera că Rata Interbancară este egală cu zero. 

"Data Stabilirii 
Dobânzii" (Interest 
Determination Date) 

 înseamnă, pentru orice Perioadă de Dobândă, data care 
survine cu două Zile Lucrătoare înainte de prima zi a 
Perioadei de Dobândă respective. 

"Dată de Plată a  
Dobânzii" (Interest 
Payment Date) 

 înseamnă orice zi care este 5 iunie sau 5 decembrie din 
orice an. 
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"Perioadă de Dobândă" 
(Interest Period) 

 înseamnă, pentru orice Tragere din Credit, perioada care 
începe la data acelei Trageri din Credit și se termină la 
următoarea Dată de Plată a Dobânzii și fiecare perioadă de 
șase luni după acea dată care începe la Data de Plată 
Dobânzii și se sfârșește la următoarea Dată de Plată a 
Dobânzii; cu condiția ca, dacă Tragerea din Credit este 
făcută cu mai puțin de 15 Zile Lucrătoare înainte de 
următoarea Dată de Plată a Dobânzii, prima Perioadă de 
Dobândă pentru acea Tragere din Credit să înceapă la data 
respectivei Trageri din Credit și să se încheie la Data de 
Plată a Dobânzii care cade după următoarea Dată de Plată 
a Dobânzii. 

"Scrisoare de 
Informare" (Letter of 
Information) 

 înseamnă scrisoarea de informare semnata la data 23 
noiembrie 2018, transmisă de Municipiu către BERD, 
conținând declarațiile Municipiului cu privire la toate 
faptele semnificative privind organizarea, situația juridică, 
operațiunile, afilierile, obligațiile de răspundere și 
bunurile Municipiului și orice alte aspecte incidentale 
tranzacțiilor prevăzute în prezentul Contract și orice 
modificare sau completare la o asemenea scrisoare care 
este acceptată de BERD. 

"Autorizații" (Licences)  înseamnă principalele autorizații necesare pentru  
implementarea Proiectului de către Municipiu, astfel cum 
sunt enumerate în Anexa 2 (Lista de Autorizații) la 
prezentul Contract, într-o formă și cu un conținut 
satisfăcător pentru BERD. 

"Sarcină" (Lien)  înseamnă orice ipotecă, gaj, sarcină, privilegiu, prioritate, 
garantare, grevare, cesiune, drept de retenție, sechestru, 
regularizare sau altă garanție de orice fel sau orice alt 
contract sau acord ce are ca efect constituirea unei garanții 
asupra, sau în legătură cu, orice separare de patrimonii sau 
alt aranjament preferențial în legătură cu orice bunuri, 
venituri sau drepturi prezente sau viitoare, inclusiv orice 
desemnare a unor beneficiari sau orice acord similar în 
baza oricărei polițe de asigurare. 

"Credit" (Loan)  înseamnă suma principală maximă a creditului acordat 
conform Secțiunii 2.01(a) sau, după cum poate rezulta din 
context, capitalul din acestea care este datorat la un 
moment dat. 

"Moneda Creditului" 
(Loan Currency) 

 înseamnă moneda în care este denominat Creditul după 
cum este prevăzut în Secțiunea 2.01(a). 

"Comisia de Autorizare 
a Împrumuturilor 
Locale" (Local 

 înseamnă Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, 
astfel cum este organizată și funcționează în baza 
Hotărârii Guvernului Nr. 9/2007, astfel cum a fost ulterior 
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Debenture  
Authorization 
Commission) 

modificată. 

"Legea Finanțelor  
Publice Locale" (Local 
Public Finance Law) 

 înseamnă Legea Nr. 273 din data de 29 iunie 2006 privind 
finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr. 618/18 iulie 2006, cu modificările 
și completările ulterioare. 

"Marja" (Margin)  înseamnă 1,25% pe an. 

"Eveniment care  
Afectează Piața" 
(Market Disruption 
Event) 

 înseamnă: 

(1) la Data Stabilirii Dobânzii pentru Perioada de 
Dobândă relevantă, Pagina de Referință nu este 
disponibilă și niciuna sau doar una dintre băncile 
principale active pe piața interbancară din zona Euro a 
furnizat către BERD o rată pentru a determina rata 
interbancară anuală pentru Moneda Creditului pentru 
Perioada de Dobândă relevantă, în conformitate cu 
Secțiunea 2.02(a); sau 

(2) înainte de sfârșitul programului în Londra, la Data 
Stabilirii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă relevantă, 
BERD determină că costul BERD pentru obținerea de 
depozite similare pe piața interbancară din zona Euro ar fi 
mai mare decât rata interbancară anuală pentru Moneda 
Creditului calculată în conformitate cu Secțiunea 2.02(a). 

"Caz Potențial de  
Neîndeplinire a 
Obligațiilor" (Potential 
Event of Default) 

 are înțelesul atribuit în Secțiunea 4.02 (e). 

"Planul de Achiziții  
Publice" (Procurement 
Plan) 

 înseamnă planul de achiziții publice detaliat în Anexa 3 
(Plan de Achiziții) la prezentul Contract, astfel cum acest 
contract poate fi modificat din timp în timp, cu condiția 
obținerii consimțământului Băncii în formă scrisă. 

"Politicile și Regulile de  
Achiziții" (Procurement 
Policies and Rules) 

 înseamnă Politicile și Regulile de Achiziții pentru 
Proiectele Finanțate de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum sunt modificate 
din timp în timp. 

"Practică Interzisă" 
(Prohibited Practice) 

 înseamnă o Practică Coercitivă, o Practică Ilegală, o 
Practică de Corupție, o Practică Frauduloasă, o Deturnare 
a Fondurilor BERD sau a Activelor Bancare, o Practică de 
Înșelătorie sau un Furt, astfel cum fiecare din acești 
termeni este definit în Procedurile și Politicile de 
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Executare Silită în vigoare la data prezentului Contract. 

"Proiect" (Project)  înseamnă: 

(1) lucrările de reabilitare a unui grup de clădiri publice 
inclusiv: (i) modernizarea clădirii situate pe Str. A.I. Cuza 
nr. 1, Craiova; (ii) reabilitarea sediului Primăriei 
Municipiului Craiova situat pe Str. A.I. Cuza nr. 7, 
Craiova; (iii) măsuri de performanță energetică privind 
clădirile a șase unități educaționale din Craiova; și  

(2) achiziționarea de până la 40 de autobuze EURO-6;  

astfel cum se precizează în detaliu în Planul de Finanțare 
din Anexa 3 (Plan de Achiziții). 

"Contractele privind  
Proiectul" (Project 
Agreements) 

 înseamnă Contractul de Servicii Publice, Contractul de 
Achiziție și Autorizațiile. 

"Mecanism de Plângeri  
privind Proiectul"  
(Project Complaint  
Mechanism) 

 înseamnă mecanismul de asumare a răspunderii al BERD 
astfel cum acesta este prevăzut în cadrul Regulilor de 
Procedură aferente Mecanismului de Plângeri privind 
Proiectul (MPP) din luna mai 2014, astfel cum aceste 
reguli pot fi modificate, completate sau înlocuite la o 
anumită dată. 

"Contract de Servicii 
Publice" (Public Service 
Contract) 

 înseamnă contractul prin intermediul căruia Municipiul 
deleagă administrarea și funcționarea serviciului de 
transport rutier local pentru pasageri prin curse regulate, și 
orice reînnoire sau înlocuire sau acte adiționale la acesta, 
încheiat în conformitate cu Directivele Europene si 
legislației române relevante și în formă și conținut 
satisfăcătoare pentru BERD. 

"Exercițiu de Evaluare 
privind Transportul 
Public"  (Public 
Transport 
Benchmarking Exercise) 

 înseamnă un program de cooperare tehnică în vederea 
evaluării, care va fi dezvoltat de către BERD pentru 
sectorul transportului public din România conform 
Cadrului de Transport Public. 

"Cadrul privind 
Transportul Public" 
(Public Transport  
Framework) 

 înseamnă Cadrul BERD pentru Mobilitate Durabilă și 
Acces la Transport Rutier pentru România. 

"Contract de Achiziție" 
(Purchase Agreement) 

 înseamnă contractul pentru achiziționarea de către 
Municipiu a autobuzelor incluse în Proiect, inclusiv 
documentația de licitație relevantă, facturile și 
documentele conexe acestora, în formă și conținut 
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satisfăcătoare pentru BERD. 

"Pagina de Referință"  
(Reference Page) 

 înseamnă afișarea ratelor interbancare din zona Euro 
oferite pentru depozitele în Moneda Creditului, desemnată 
ca pagina EURIBOR01 în serviciile Thomson Reuters 
(sau o alta pagina care poate înlocui pagina EURIBOR01 
pentru serviciile Thomson Reuters în scopul de a afișa 
ratele interbancare din zona Euro oferite pentru depozitele 
în Moneda Creditului). 

"Standardele Române 
de  Contabilitate pentru 
Sectorul Public" 
(Romanian Public 
Sector  Accounting 
Standards) 

 înseamnă standardele de contabilitate pentru sectorul 
public din România, așa cum sunt definite de Legea 
Finanțelor Publice Locale, acceptate și aplicate în mod 
consecvent de unitățile administrativ-teritoriale din 
România. 

"RON"  înseamnă moneda legală a României. 

"Garanție" (Security)  înseamnă garanția constituită, declarată ca fiind constituită 
sau convenită a fi constituită în conformitate cu 
Contractul de Garanție, în vederea garantării tuturor 
sumelor datorate către BERD în baza Acordurilor de 
Finanțare. 

"Contract de Garanție" 
(Security Agreement) 

 înseamnă contractul dintre BERD și Municipiu, care 
prevede, printre altele, ipoteca în favoarea BERD pe 
veniturile proprii ale Municipiului, așa cum sunt definite 
în Legea Finanțelor Publice Locale și pe conturile 
Municipiului, în măsura în care asemenea venituri sunt 
încasate, în condițiile și termenii prevăzute în respectivul 
contract. 

"Taxă" sau "Taxe" (Tax)  înseamnă orice taxă, redevență, taxă de timbru sau de altă 
natură, impozit, reținere, taxă pe valoare adăugată sau 
impozit de orice natură (inclusiv orice penalitate sau 
dobândă aferentă) impuse conform oricărei legi. 

"Zi TARGET"  
(TARGET Day) 

 înseamnă orice zi în care Sistemul Trans-European de 
Transfer de Fonduri cu Decontare pe Bază Brută în Timp 
Real este deschis pentru decontarea plăților în Euro. 

"Regulamentul 
UNCITRAL" 
(UNCITRAL Rules) 

 înseamnă Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL (astfel 
cum acestea au fost revizuite în 2010). 
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Secțiunea 1.02 Termeni care nu sunt proprii limbii engleze 

În prezentul Contract, atunci când este vorba de o entitate de naționalitate română, o 
referire la: 

(a) „sarcină”, „garanție” sau „drept de garanție” include ipotecă (mobiliară și 
imobiliară), gaj, privilegiu, garanție reală, garanție financiară, garanție personală 
(inclusiv fideiusiune, garantare prin venituri, scrisoare de garanție, scrisoare de 
confort, cauțiune reală), operațiuni asimilate ipotecilor, cesiune pentru cauză de 
garanție, servitute, sarcină, uz, uzufruct, privilegiu, drept de preferință, drept de 
preemțiune, drept de retenție, drept de prim refuz, opțiune; 

(b) o „lichidare”, „dizolvare”, „administrare specială”, „reorganizare”, 
„faliment” sau „insolvență” include insolvență, reorganizare judiciară, faliment, 
lichidare, mandat ad-hoc, concordat preventiv, dizolvare, lichidare, criză financiară și 
redresare financiară; 

(c) termenul ,,insolvent” include a fi într-o stare de insolvență și termenul falimentar 
include a fi în faliment în sensul Legii nr. 85 din data de 25 iunie 2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei și de insolventa din România; în legătură cu un 
municipiu termenul „insolvent” sau „falimentar” va însemna a fi într-o stare de 
insolvență în sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46 din data de 21 mai 2013 
privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, astfel cum 
aceasta poate fi modificată la o anumită dată; 

(d) „administrator judiciar”, „administrator” sau alt funcționar similar include 
judecător sindic sau administrator judiciar, administrator special sau lichidator, 
mandatar ad-hoc, conciliator;  

(e) „documente constitutive” include contract de societate, statut și/sau act 
constitutiv în legătură cu o societate; și/sau regulament de organizare și funcționare și 
hotărâre a consiliului local în legătură cu un municipiu; și/sau actul constitutiv și 
statutul asociației și încheierea judecătoreasca și dovada înregistrării în registrul 
asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție asociația 
își are sediul în legătura cu o asociație; și 

(f) „sechestru”, „expropriere”, „naționalizare”, „intervenție”, „restricție” 
include expropriere, naționalizare, confiscare, rechiziție sau orice altă procedură 
similară. 

ARTICOLUL II - CREDITUL 

Secțiunea 2.01. Suma și Moneda 

(a) Sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul Contract, BERD este de acord 
să acorde Municipiului un credit în cuantum de maximum 15.000.000 EUR 
(cincisprezece milioane Euro). 

(b) Fiecare Tragere din Credit se va efectua în orice Zi Lucrătoare din Perioada de 
Angajament  și în cuantum de minimum 1.000.000 EUR (sau, dacă respectivul cuantum 
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este mai mic, valoarea netrasă din Credit), după cum va solicita Municipiul printr-o 
cerere de efectuare a unei Trageri din Credit transmisă în original către BERD, având în 
mod substanțial forma prevăzută în Apendicele A (Formular de Cerere de Efectuare a 
Unei Trageri din Credit) la acest Contract. Cererea respectivă va fi irevocabilă și 
obligatorie pentru Municipiu și va prevede o dată a tragerii care nu va fi mai devreme de 
10 Zile Lucrătoare calculate de la data la care cererea este transmisă către BERD.  

(c) BERD poate suspenda sau anula, cu notificarea Municipiului, dreptul 
Municipiului la viitoarele Trageri din Credit: 

(1) în cazul în care a apărut și continuă un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor; 
sau 

(2) în cazul în care Consiliul Guvernatorilor BERD a hotărât în conformitate cu 
Articolul 8, alineatul 3, din Acordul de Înființare a Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, că accesul României la resursele BERD trebuie 
suspendat sau modificat în alt mod. 

Secțiunea 2.02. Dobânda 

(a) Sub rezerva Secțiunii 2.02(b), în ultima zi a fiecărei Perioade de Dobândă, 
Municipiul va plăti dobândă la capitalul Creditului scadent la un moment dat, pe 
parcursul fiecărei Perioade de Dobândă cu privire la Tragerea respectivă din Credit, la o 
rată egală cu suma dintre valoarea Marjei și Rata Interbancară pentru respectiva 
Perioadă de Dobândă. 

(b) În cazul în care apare un Eveniment care Afectează Piața, BERD va notifica 
prompt Municipiul. Dacă BERD notifică Municipiul cu privire la apariția unui 
Eveniment care Afectează Piața, dobânda se va acumula la Credit la o rată egală cu 
suma dintre: 

(1) Marja; și 

(2) rata, astfel cum este notificată de BERD Municipiului în cel mai scurt timp 
și în orice caz înainte ca dobânda să devină scadentă și exigibilă pentru Perioada 
de Dobândă respectivă, care exprimă, sub forma unei rate procentuale anuale, 
costul BERD de finanțare a Creditului din orice sursă pe care BERD o va selecta 
în mod rezonabil (sau, la alegerea BERD, Rata Interbancară aplicabilă, dacă este 
disponibilă), sub condiția că, dacă rata conform prezentului sub-paragraf (2) este 
zero, se va considera că rata este egală cu zero, 

până la data la care BERD va notifica Municipiul că Evenimentul care Afectează Piața a 
încetat să existe. Dacă a apărut un Eveniment care Afectează Piața, BERD va avea 
dreptul, la discreția sa, să modifice durata oricărei Perioade de Dobândă relevante, prin 
trimiterea către Municipiu a unei notificări scrise. Orice asemenea modificare a unei 
Perioade de Dobândă va produce efecte la data specificată de BERD în notificarea 
respectivă. 

(c) Fără a aduce atingere Secțiunii 2.02(b), dacă se produce un Eveniment care 
Afectează Piața și BERD sau Municipiul solicită acest lucru, în termen de cinci Zile 
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Lucrătoare de la transmiterea de către BERD a notificării prevăzute în Secțiunea 
2.02(b), BERD și Municipiul vor începe negocieri (care nu vor dura mai mult de treizeci 
de zile) pentru a conveni asupra unui înlocuitor pentru baza de stabilire a ratei dobânzii 
aplicabile Creditului. Orice bază alternativă astfel agreată se va aplica conform 
dispozițiilor sale și va înlocui rata dobânzii aplicabile la acea dată conform Secțiunii 
2.02(b). Dacă părțile nu pot ajunge la un acord, Municipiul poate rambursa Creditul în 
avans la următoarea Dată de Plată a Dobânzii conform Secțiunii 2.05, însă fără achitarea 
unui comision de rambursare anticipată. 

(d) Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, dacă Municipiul nu achită o sumă 
la scadență conform prezentului Contract, Municipiul va plăti dobândă la suma restantă 
până la plata integrală (înainte și după pronunțarea hotărârii judecătorești, dacă este 
cazul) la o rată egală cu suma dintre un procent de 2% pe an plus rata dobânzii anuale 
oferite în piața interbancară din zona Euro la Data Stabilirii Dobânzii Penalizatoare, 
pentru un depozit în Moneda Creditului într-un cuantum comparabil cu suma scadentă 
pentru o perioadă egala cu Perioada Dobânzii Penalizatoare relevante sau, daca a apărut 
un Eveniment care Afectează Piața, rata care exprimă sub forma unei rate procentuale 
rata anuale costul BERD de a finanța Creditul din orice surse pe care BERD le poate 
selecta în mod rezonabil (sau, la opțiunea BERD, Rata Interbancară relevantă, dacă este 
disponibilă), sub condiția că, dacă rata conform prezentului paragraf (d) este zero, se va 
considera că rata este egală cu zero. O asemenea dobândă va fi calculată la finalul 
fiecărei Perioade de Dobândă Penalizatoare și plătită la cerere.  

(e) Întreaga dobândă va fi calculată în baza numărului efectiv de zile scurse și a unui 
an de 360 de zile. 

Secțiunea 2.03. Taxe și comisioane 

(a) Municipiul va achita către BERD, pe parcursul Perioadei de Angajament, un 
comision de angajament în valoare de 0,15% pe an din valoarea Creditului care nu a fost 
trasă de Municipiu sau anulată, la un moment dat. Comisionul de angajament se va 
acumula zilnic de la data care survine la 90 de zile după data acestui Contract pentru 
următoarele 12 luni. După această perioadă, comisionul de angajament va fi la o rată de 
0,5% pe an din valoarea Creditului care, la o anumită dată, nu a fost trasă de Municipiu 
sau nu a fost anulată. Comisionul de angajament va fi calculat în baza numărului efectiv 
de zile scurse în perioada relevantă și a unui an de 360 de zile și va fi datorat și plătibil 
pentru perioada scursă până la acea dată la fiecare Dată de Plată a Dobânzii (chiar dacă 
este posibil să nu fie datorată nicio dobândă la data respectivă). 

(b) Municipiul va plăti către BERD un comision inițial de acordare de 1,00% din 
suma principală a Creditului. Acest comision inițial de acordare va fi datorat și plătibil 
nu mai târziu de treizeci de zile de la data prezentului Contracta. 

Secțiunea 2.04. Rambursare 

 Municipiul va rambursa Creditul în 24 de rate semestriale egale (sau egale într-o 
cât mai mare măsură) la fiecare Dată de Plată a Dobânzii începând cu Data de Plată a 
Dobânzii care urmează imediat după cea de-a treia aniversare a datei prezentului 
Contract, cu condiția ca, în cazul în care o Tragere din Credit este făcută după una sau 
mai multe dintre aceste date de rambursare, Tragerea din Credit va fi alocată de către 
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BERD pentru rambursare la fiecare dintre datele de rambursare rămase, într-un cuantum 
care va fi proporțional cu tranșele rămase din Credit la fiecare astfel de dată de 
rambursare (BERD urmând să ajusteze aceste alocări după cum va fi necesar astfel încât 
să se obțină, în fiecare caz, numere întregi).  

Secțiunea 2.05. Rambursare anticipată 

 Municipiul va avea dreptul ca, la orice moment, cu condiția trimiterii către BERD 
a unei notificări cu cel puțin 15 Zile Lucrătoare în avans, să ramburseze anticipat, la 
orice Dată de Plată a Dobânzii, tot sau o parte din capitalul Creditului scadent la acea 
dată, cu condiția ca:  

(1) Municipiul să plătească BERD, în același timp, toată dobânda acumulată și 
alte sume datorate în legătură cu capitalul Creditului ce urmează a fi rambursat și 
toate celelalte sume care sunt datorate și exigibile conform prezentului Contract; 

(2) în cazul unei rambursări anticipate parțiale, suma rambursată anticipat va fi 
cel puțin egală cu 1.000.000 EUR și va stinge obligația de plată a tranșelor de 
rambursat în ordinea inversă a scadenței acestor tranșe; și 

(3) Municipiul va plăti BERD, la data rambursării anticipate, un comision de 
rambursare anticipată egal cu:  

(i) 3% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă 
rambursarea anticipată are loc la sau înainte de a patra aniversare a datei 
prezentului Contract; 

(ii) 2% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă 
rambursarea anticipată are loc după cea de-a patra aniversare si pana la cea 
de-a cincea aniversare (inclusiv) a datei prezentului Contract; sau 

(iii) 1% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă 
rambursarea anticipată se efectuează după cea de a cincea aniversare a datei 
prezentului Contract. 

Orice asemenea notificare trimisă de Municipiu cu privire la rambursarea anticipată va 
fi irevocabilă și opozabilă Municipiului și, la predarea unei asemenea notificări, 
Municipiul va fi obligat să ramburseze anticipat Creditul în conformitate cu termenii 
notificării. Sumele din Credit rambursate anticipat de către Municipiu nu pot fi re-
împrumutate. Plățile sumelor datorate către BERD în baza prezentului Contract vor fi 
efectuate de Municipiu sau de un alt plătitor, astfel cum Municipiul poate conveni, la o 
anumită dată, cu BERD. 

Secțiunea 2.06. Plăți 

(a) Toate sumele datorate către BERD conform prezentului Contract vor fi achitate în 
Moneda Creditului (sau, în cazul cheltuielilor, în moneda în care au fost suportate), la 
valoarea de la data la care suma este scadentă, în contul și în locul pe care BERD îl va 
notifica Municipiului. Plata sumelor datorate către BERD conform prezentului Contract 
va fi efectuată de către Municipiu sau de către oricare alt plătitor pe care Municipiul, la 
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un moment dat, îl desemnează pe bază de înțelegere cu BERD.   

(b) Sumele ce vor fi trase conform prevederilor din prezentul Contract vor fi plătibile 
în Moneda Creditului la valoare la acea data a tragerii și în acel cont corespondent într-
unul din statele membre ale Uniunii Europene în care Euro este moneda legală după 
cum Municipiul poate desemna în certificatul privind desemnarea și autorizarea 
persoanelor autorizate și în cererea sa de Tragere din Credit (cu instrucțiunea de a 
transfera aceste sume, pe riscul și pe cheltuiala Municipiului, într-un cont pe care 
Municipiul îl poate desemna în certificatul privind desemnarea și autorizarea 
persoanelor autorizate și în cererea sa de Tragere din Credit).  

(c) Dacă data la care este scadentă o obligație de plată prevăzută de prezentul 
Contract sau orice Dată de Plată a Dobânzii cade într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, 
atunci plata respectivă va fi scadentă în sau Data de Plată a Dobânzii va fi Ziua 
Lucrătoare următoare din luna respectivă sau, dacă în luna respectivă nu mai există o 
altă Zi Lucrătoare, în Ziua Lucrătoare imediat precedentă.   

(d) BERD poate, în măsura maximă permisă de lege, să compenseze orice sumă 
datorată de BERD Municipiului cu, și să deducă din sumele încasate din orice Tragere 
din Credit, orice sumă datorată și plătibilă de Municipiu în baza prezentului Contract, 
indiferent de moneda sau locul în care trebuie efectuată acea plată.  

Secțiunea 2.07. Plăți insuficiente 

(a) Dacă BERD, la un moment dat, primește o sumă care este mai mică decât 
valoarea totală a sumei scadente și care trebuie plătită în acel moment conform 
prezentului Contract, BERD va avea dreptul să impute suma primită în orice manieră și 
pentru orice scopuri prevăzute în prezentul Contract, după cum poate stabili BERD la 
libera sa alegere, independent de orice instrucțiuni contrare date de Municipiu.  

(b) Municipiul va despăgubi BERD pentru orice pierdere care rezultă dintr-o plată 
primită, sau ca urmare a unei reclamații depuse sau hotărâri judecătorești pronunțate, în 
altă monedă și loc decât cele specificate în Secțiunea 2.06(a) de mai sus. Municipiul va 
plăti suma suplimentară necesară pentru a permite BERD să primească, după conversia 
respectivei sume și transferul în locul specificat, întreaga valoare a sumei datorate 
BERD conform prezentului Contract.  

Secțiunea 2.08. Protecția valorii plăților 

(a) Municipiul va plăti sau va determina plata, sau va restitui către BERD, la cerere, 
toate taxele, impozitele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, prezente și 
viitoare, împreună cu orice dobândă la acestea și penalități în legătură cu ele, care sunt 
percepute sau impuse în prezent sau pot fi percepute sau impuse în viitor de România 
sau Guvernul României, sau de către orice departament, agenție, subdiviziune politică 
sau autoritate fiscală sau de altă natură a acestuia sau din cadrul acestuia, sau de către 
orice organizație la care România este membră, sau de către orice jurisdicție din care 
sau prin care se fac plățile datorate conform prezentului Contract, pentru plata sau în 
legătură cu plata sumelor datorate către BERD conform prezentului Contract. 

(b) Întregul capital, toată dobânda și toate celelalte sume datorate către BERD în baza 
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prezentului Contract vor fi achitate fără compensare sau cerere reconvențională și libere 
de orice deduceri sau rețineri la sursă pentru orice taxe, impozite, comisioane sau alte 
impuneri de orice natură, cu condiția ca, în cazul în care Municipiul nu poate plăti orice 
sumă datorată în baza prezentului Contract fără deduceri, suma datorată să fie majorată 
cu suma necesară pentru ca BERD să primească suma integrală pe care ar fi primit-o în 
cazul în care plata respectivă s-ar fi făcut fără nicio astfel de deducere sau reținere la 
sursă. 

(c) Municipiul, la un moment dat, la cererea BERD, va rambursa către BERD orice 
costuri suplimentare nete suportate de BERD în legătură cu efectuarea sau menținerea 
sau cu angajamentul de a menține Creditul, ce apar în urma oricărei modificări a 
legislației sau politicii aplicabile (indiferent dacă au sau nu putere de lege), sau a 
interpretării acestora, după data prezentului Contract. Un certificat emis de BERD în 
legătură cu cuantumul respectivelor costuri suplimentare va fi definitiv, concludent și 
opozabil Municipiului, dacă Municipiul nu arată, în mod convingător pentru BERD, că 
certificatul respectiv conține erori de redactare.  

Secțiunea 2.09. Costuri în legătură cu încetarea finanțării 

(a) Dacă, din orice motiv (incluzând, dar fără a se limita la, o decădere din beneficiul 
termenului în conformitate cu Articolul VI) orice parte din Credit devine datorată și 
exigibilă la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, Municipiul va plăti 
BERD, la cererea acesteia, suma, dacă este cazul, cu care: 

(1) dobânda care s-ar fi acumulat la porțiunea respectivă din Credit, de la data la 
care această parte din Credit a devenit scadentă și exigibilă până în ultima zi a 
Perioadei de Dobândă curente la acea dată, la o rată egală cu Rata Interbancară 
pentru acea Perioadă de Dobândă 

depășește: 

(2) dobânda pe care BERD ar fi obținut-o dacă ar fi plasat o sumă egală cu 
porțiunea respectivă din Credit, în depozit la o bancă de renume de pe piața 
interbancară din zona Euro pentru perioada începând de la data la care această 
parte din Credit a devenit datorată și exigibilă și care se încheie în ultima zi a 
Perioadei de Dobândă curente la acea dată. 

(b) Dacă orice sumă restantă este plătită la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade 
de Dobândă Penalizatoare, Municipiul va plăti către BERD, la cererea acesteia, dacă 
este cazul, suma cu care: 

(1) dobânda care s-ar fi acumulat cu privire la suma restantă respectivă, 
începând de la data primirii sumei restante respective și până în ultima zi a 
Perioadei de Dobândă Penalizatoare curentă la data respectivă, la o rată egală cu 
rata prevăzută în Secțiunea 2.02(d) pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare 
respectivă; 

depășește: 

(2) dobânda pe care BERD ar fi putut să o obțină dacă ar fi plasat o sumă egală 
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cu suma restantă, în depozit la o bancă de renume de pe piața interbancară din 
zona Euro,  pentru o perioadă care începe în data primirii acestei sume restante și 
care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare curente la data 
respectivă. 

(c) Municipiul, imediat după primirea notificării BERD, va rambursa BERD orice 
costuri, cheltuieli și pierderi suportate de către BERD și nerecuperate în alt mod de 
BERD în baza Secțiunilor 2.09(a) și 2.09(b), ca urmare a apariției unui Caz de 
Neîndeplinire a Obligațiilor, a unei modificări a duratei oricărei Perioade de Dobândă 
relevante conform Secțiunii 2.02(b), a unei schimbări a bazei de determinare a ratei 
dobânzii conform Secțiunii 2.02(c), a rambursării anticipate a oricărei porțiuni din 
Credit la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, a nerespectării de către 
Municipiu a obligației de a plăti sumele datorate la scadența prevăzută de prezentul 
Contract, finanțarea BERD sau aranjarea de către BERD a finanțării, o Tragere din 
Credit solicitată printr-o cerere de efectuare a unei Trageri din Credit depusă conform 
Secțiunii 2.01(b), dar care nu a fost făcută datorită aplicării uneia sau mai multor 
prevederi din prezentul Contract (altfel decât din cauza culpei sau neglijenței BERD) 
sau a nerespectării de către Municipiu a obligației de a face plăți anticipate conform 
unei notificări de plată anticipată transmise în temeiul oricărei prevederi a acestui 
Contract. 

(d) Un certificat din partea BERD, în legătură cu orice sumă plătibilă conform 
prezentei Secțiuni 2.09, va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, cu excepția 
cazului în care Municipiul face dovada, acceptată de Bancă, că acesta conține o eroare 
evidentă. 

Secțiunea 2.10. Contul Creditului 

 BERD va deschide și va menține în registrele sale un cont pe numele 
Municipiului, care să arate Tragerile din Credit și rambursările acestora, precum și 
calculul și plata capitalului, dobânzii, taxelor, spezelor, comisioanelor, costurilor în 
legătură cu încetarea finanțării și a altor sume datorate și sume plătite în baza 
prezentului Contract. Acest cont va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, 
dacă Municipiul nu arată, în mod convingător pentru BERD, că certificatul respectiv 
conține erori evidente. 

Secțiunea 2.11. Nelegalitate 

 Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, în cazul în care este 
sau devine ilegal în orice jurisdicție ca BERD să efectueze, să mențină în vigoare sau să 
finanțeze Creditul, atunci: 

(a) la cererea BERD, Municipiul, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii sau la o 
dată anterioară, după cum solicită BERD, va plăti în avans acea parte din capitalul 
Creditului cu privire la care BERD informează Municipiul că a fost afectată de un astfel 
de eveniment, împreună cu toate dobânzile acumulate și alte sume datorate în legătură 
cu Creditul, rambursare pentru care nu se va datora comisionul de rambursare anticipată 
prevăzut la Secțiunea 2.05; și 

(b) la primirea notificării din partea BERD, dreptul Municipiului la tragerea oricărei 
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porțiuni din Credit cu privire la care BERD notifică Municipiul că este afectată de o 
astfel de modificare, și care până la data respectivă nu fusese încă trasă, va înceta 
imediat. 

ARTICOLUL III – DECLARAȚII ȘI GARANȚII 

Secțiunea 3.01. Declarații privind Municipiul  

 Municipiul declară și garantează că: 

(a) Municipiul este un municipiu, legal organizat și funcționând în mod valabil în 
conformitate cu: 

(i) Constituția României; 

(ii) Legea Nr. 2 din 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste România, republicată în Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România Nr. 54/27 iulie 1981, repusă în vigoare prin Decretul-Lege nr. 
38/1990 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 14/23 ianuarie 
1990, cu modificările și completările ulterioare, și Legea administrației publice 
locale Nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Nr. 123/20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare; și 

(iii) toate celelalte legi aplicabile din România, 

și are deplină putere de a deține în proprietate sau în folosință proprietățile pe care le 
deține sau le va deține în scopul Proiectului și de a îndeplini activitățile pe care le 
îndeplinește sau le va îndeplini în scopul Proiectului.  

(b) În baza Legii Finanțelor Publice Locale, a Regulamentului Băncii Naționale a 
României nr. 4/2005 privind Schimbul Valutar și a Codului Civil, Municipiul are 
dreptul de a împrumuta și rambursa împrumuturi în alte monede decât în moneda legală 
a României și de a constitui garanții în vederea obținerii Creditului.  

(c) La data prezentului Contract, Consiliul Local, Primarul, Viceprimarii, 
Administratorul Public și Secretarul Municipiului au fost aleși (sau, după caz, 
desemnați) în mod legal și mandatele acestora au fost validate în mod legal; la data 
prezentului Contract Primarul Municipiului este dl. Mihail Genoiu, Viceprimarii 
Municipiului sunt dl. Adrian Cosman și dl. Stelian Bărăgan, Administratorul Public al 
Municipiului este dl. Marian Sorin Manda, iar Secretarul Municipiului este dna. 
Nicoleta Miulescu. 

(d) Rapoartele financiare și toate celelalte informații financiare cuprinse în bugetul 
anual executat al Municipiului pentru anul fiscal 2017, depuse de Municipiu la BERD în 
legătură cu situația financiară a Municipiului la data de 31 decembrie 2017, certificate 
de Auditori, întocmite în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru 
Sectorul Public și standardele acceptate pentru contabilitatea și auditul autoritatilor 
locale din România, prezintă o imagine corectă și reală a situației financiare a 
Municipiului la datele respective ale rapoartelor și bugetului. Bugetul anual al 
Municipiului pentru anul fiscal 2017 a fost implementat în toate privințele în 
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conformitate cu prevederile cuprinse în acesta. De la data respectivelor rapoarte 
financiare și a bugetului, Municipiul nu a înregistrat nicio obligație indirectă 
semnificativă, răspundere sau angajament neuzual la termen sau pe termen lung.  De la 
data respectivelor rapoarte financiare și a bugetului, Municipiul nu a înregistrat nicio 
modificare negativă semnificativă a situației sale financiare, nu a suportat nicio pierdere 
sau răspundere substanțială sau neuzuală sau nu și-a asumat sau nu a convenit să își 
asume nicio obligație substanțială sau neuzuală, cu excepția celor prevăzute prin 
prezentul Contract sau în orice alt contract în legătură cu Proiectul.  

(e) Activele Municipiului care sunt necesare în vederea implementării Proiectului 
sunt libere de orice restricții sau obligații ce ar putea avea un efect negativ semnificativ 
asupra Proiectului. Aceste active nu fac obiectul niciunei ipoteci, gaj, speze, privilegiu, 
drept de prioritate, ipotecare, sarcină, cesiune, drept de retenție, sechestru, compensare 
sau altă garanție de orice natură sau niciunui alt tip de contract sau acord în scopul 
constituirii unei garanții asupra sau în legătură cu, sau orice segregare a, sau a altui 
acord preferențial în ceea ce privește, orice active, venituri sau drepturi prezente sau 
viitoare inclusiv, fără a se limita la, orice desemnare a beneficiarilor pierderii sau a 
beneficiarilor sau orice acord similar în baza oricărei polițe de asigurare, iar Municipiul 
nu este obligat prin niciun contract, acord sau lege, în mod condiționat sau 
necondiționat, prin care se poate constitui orice astfel de garanție asupra activelor, cu 
excepția obligațiilor prevăzute de lege pentru o sumă care încă nu este restantă. 

(f) La data prezentului Contract, Municipiul nu este parte la, sau nu s-a angajat să 
încheie un alt contract, cu excepția prezentului Contract: 

(1) care se referă la Proiect; 

(2) care implică orice contract sau acord de consultanță, intermediere, 
consultanță financiară sau servicii similare în legătură cu Proiectul; sau 

(3) care ar putea face ca BERD să nu încheie prezentul Contract și să nu acorde 
împrumuturi Municipiului. 

(g)  Informațiile cuprinse în Chestionarul privind Aspecte de Mediu și Sociale sunt 
adevărate, complete și corecte sub toate aspectele semnificative și Chestionarul privind 
Aspecte de Mediu și Sociale nu conține declarații incorecte sau de natură să inducă în 
eroare și nu omite niciun fapt semnificativ necesar pentru ca declarațiile cuprinse în 
acesta să nu fie incorecte sau să nu inducă în eroare. Municipiul respectă, în toate 
privințele semnificative, toate legile aplicabile care sunt în vigoare în prezent, inclusiv 
toată Legislația privind Protecția Mediului și Protecția Socială. În legătură cu Proiectul, 
nu există circumstanțe care pot antama orice răspundere, obligație sau angajament a 
Municipiului și Municipiul a obținut toate autorizațiile necesare în legătură cu și nu a 
primit nicio plângere, ordin, directivă, pretenție, citație sau notificare în legătură cu: (1) 
emisiile atmosferice, (2) deversările în apele de suprafață sau apele subterane, (3) 
emisiile sonore, (4) evacuarea deșeurilor solide sau lichide, (5) utilizarea, generarea, 
depozitarea, transportul sau eliminarea substanțelor toxice sau periculoase, (6) 
biodiversitatea și sistemele ecologice, (7) condițiile de muncă și angajare, (8) sănătatea 
și securitatea muncii, (9) sănătatea, siguranța și securitatea publică, (10) populația 
locală, (11) patrimoniul cultural, (12) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive 
economice și (13) lucrările de construcții de executat în legătura cu implementarea 
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Proiectului (inclusiv, dar fără a se limita la, certificatul de urbanism, autorizația de 
construire și orice alt permis sau aviz solicitat în certificatul de urbanism sau altfel 
solicitat de lege pentru a fi obținut).  

(h) Municipiul nu și-a încălcat niciun contract, obligație sau angajament la care este 
parte sau prin care oricare dintre proprietățile sau activele sale sunt angajate și nu există 
niciun Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor și niciun Caz Potențial de Neîndeplinire a 
Obligațiilor. 

(i) Municipiul nu este implicat în sau, după știința sa, nu este iminentă împotriva sa 
nicio procedură litigioasă, arbitrală sau administrativă al cărei rezultat ar putea avea un 
efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a 
capacității Municipiului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Contract sau 
orice alt contract în legătură cu Proiectul. 

(j) Municipiul respectă toate legile aplicabile privind spălarea banilor sau finanțarea 
actelor de terorism. Nici Municipiul, nici orice funcționari, membri ai consiliului local 
al Municipiului (sau echivalentul acestuia), salariați autorizați, Afiliați, mandatari sau 
reprezentanți ai Municipiului nu au comis sau nu au realizat nicio Practică Interzisă în 
legătură cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin prezentul Contract. 

Secțiunea 3.02. Declarații privind Contractele 

 Municipiul declară și garantează că: 

(a) Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract și a celorlalte contracte, 
inclusiv, însă fără a se limita la, Acorduri de Finanțare și Contractele privind Proiectul, 
avute în vedere prin prezentul Contract, la care este parte sunt în puterea Municipiului, 
au fost legal autorizate prin toate acțiunile necesare, inclusiv aprobarea Consiliului 
Local și a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, și nu contravin niciunei legi 
aplicabile, documentelor constitutive ale Municipiului sau oricărei restricții contractuale 
obligatorii pentru Municipiu sau activelor sale.  

(b) Prezentul Contract constituie, iar celelalte contracte, inclusiv, însă fără a se limita 
la, Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul, avute în vedere prin 
prezentul Contract, la care este parte, atunci când sunt încheiate și predate, vor constitui, 
obligațiile valabile și cu depline efecte juridice ale Municipiului, executorii în 
conformitate cu termenii lor. 

(c) Nu este necesară nicio autorizație, aprobare, acord, cerere sau înregistrare pentru 
încheierea, predarea sau executarea corespunzătoare de către Municipiu a prezentului 
Contract sau a oricărui alt contract, inclusiv, însă fără a se limita la, Acordurile de 
Finanțare și la Contractele privind Proiectul, avute în vedere prin prezentul Contract, la 
care este parte, sau pentru valabilitatea ori aplicabilitatea acestora, cu excepția: 

(1) Autorizațiilor; 

(2) hotărârilor Consiliului Local prin care se aprobă încheierea de către 
Municipiu a Contractelor privind Proiectul la care este parte; 
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(3) tuturor aprobărilor, avizelor și publicațiilor în legătură cu delegarea 
serviciilor de transport public local și contractarea de către Municipiu a 
Contractului de Servicii Publice conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local și Regulamentului (CE) nr. 1370/2007; 

(4) certificatului de urbanism și a oricărei alte aprobări sau aviz prevăzut de 
certificatul de urbanism sau prevăzut a fi obținut altfel de lege în legătură cu 
licitația pentru contractul de proiectare-construcție care urmează să fie încheiat de 
Municipiu pentru clădirile publice incluse în Proiect, autorizației de construire și 
procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor în legătură cu Proiectul; 

(5) oricărei aprobări sau aviz prevăzut de lege a fi obținut în legătură cu licitația 
pentru Contractul de Achiziție sau cu încheierea de către Municipiu a Contractului 
de Achiziție; 

și toate aceste autorizații, aprobări, acorduri, cereri sau înregistrări prevăzute în 
paragrafele de mai sus au fost (sau, după caz, vor fi, în termenele prevăzute de 
lege) semnate, furnizate sau obținute în orice alt mod. 

(d) Datoria Municipiului constituită prin prezentul Contract are și va avea un rang cel 
puțin egal cu toate celelalte datorii, prezente și viitoare, ale Municipiului, iar garanția 
avută în vedere prin prezentul Contract va constitui o sarcină valabilă asupra obiectului 
garanției, de rang imediat subsecvent rangului Garanției Existente a Municipiului. La 
data prezentului Contract, este necesară actualizarea înregistrării Contractului de 
Garanție o dată la 5 ani ulterior datei înregistrării în Arhiva.  

(e) Informațiile cuprinse în Scrisoarea de Informare sunt adevărate, complete și 
corecte, sub rezerva limitărilor conținute în aceasta. 

(f) Nu există nicio Taxă datorată către nicio autoritate guvernamentală din România, 
care este impusă cu privire la sau în virtutea semnării, predării sau executării oricărui 
Acord de Finanțare sau care este necesară pentru dovedirea legalității, valabilității, 
aplicabilității sau admisibilității ca probă a acestuia în România. 

(g) La data prezentului Contract, costul total estimat al Proiectului este de 
aproximativ 22.500.000 EUR, astfel cum este detaliat în Planul de Finanțare. 

ARTICOLUL IV - CONDIȚII SUSPENSIVE 

Secțiunea 4.01. Prima Tragere din Credit 

 Obligația BERD de a efectua prima Tragere din Credit va fi condiționată de 
primirea în prealabil de către BERD a următoarelor documente, fiecare într-o formă și 
cu un conținut satisfăcător pentru BERD: 

(a) Exemplarele originale legal semnate ale următoarelor: 

(1) prezentul Contract;  

(2) Contractul de Garanție; 
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(3) Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; și 

(4) Scrisoarea de Informare. 

(b) Copii certificate ale următoarelor Contracte privind Proiectul; 

(1) Hotărârea (Hotărârile) Comisiei de Autorizare privind Împrumuturile Locale 
într-o formă și cu un conținut satisfăcător pentru BERD, pentru aprobarea: (i) 
finanțării avute în vedere de prezentul Contract, conform articolului 61(3) din 
Legea Finanțelor Publice Locale; și (ii) Tragerilor din Credit de efectuat din 
Creditul prevăzut în prezentul Contract, potrivit OUG nr. 37 din 26 martie 2008, 
cu modificările ulterioare; 

(2) Hotărârea (Hotărârile) Consiliului Local al Municipiului într-o formă și cu 
un conținut satisfăcător pentru BERD, prin care se aprobă contractarea de către 
Municipiu a finanțării avute în vedere în prezentul Contract, conform Legii 
Finanțelor Publice Locale și încheierea de către Municipiu a acestui Contract;  

(3) Hotărârea (Hotărârile) Consiliului Local al Municipiului într-o formă și cu 
un conținut satisfăcător pentru BERD, prin care se aprobă constituirea de către 
Municipiu a Garanției avută în vedere în prezentul Contract și în Contractul de 
Garanție, conform Legii Finanțelor Publice Locale și Codului Civil și încheierea 
de către Municipiu a Contractului de Garanție; 

(4) Hotărârea (Hotărârile) Consiliului Local al Municipiului într-o formă și cu 
un conținut satisfăcător pentru BERD, prin care se aprobă încheierea de către 
Municipiu a Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(5) înregistrarea prezentului Contract în registrul datoriei publice locale ținut de 
Municipiu în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale într-o formă și cu 
un conținut satisfăcător pentru BERD; 

(6) Hotărârea (Hotărârile) Consiliului Local al Municipiului, prin care se 
desemnează o persoană care să administreze sub-registrul datoriei publice locale 
al Municipiului; 

(7) Scrisoarea evidențiind depunerea prezentului Contract la Ministerul 
Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea acestuia, în conformitate 
cu Legea Finanțelor Publice Locale; 

(8) Hotărârea (Hotărârile) Consiliului Local al Municipiului într-o formă și cu 
un conținut satisfăcător pentru BERD, prin care se aprobă realizarea Proiectului; 

(c) Un certificat privind drepturile și specimenele de semnături ale reprezentanților 
Municipiului substanțial în forma prevăzută în Apendicele B (Formularul Certificatului 
privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate). 

(d) Copii certificate ale tuturor licențelor, aprobărilor, acordurilor, notificărilor și 
înregistrărilor guvernamentale, ale creditorilor și de altă natură, necesare în vederea 
încheierii, predării și executării prezentului Contract, și a celorlalte contracte avute în 
vedere prin prezentul Contract și pentru Proiect. 
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(e) Dovada numirii irevocabile de către Municipiu a unui agent pentru comunicarea 
actelor de procedură în Anglia și acceptarea de către acesta a numirii. 

(f) Un certificat de asigurare în original, care evidențiază faptul că toate polițele de 
asigurare prevăzute a fi contractate și menținute în legătură cu Proiectul sunt pe deplin 
în vigoare și produc efecte juridice. 

(g) Garanția va fi fost constituită și perfectată în mod valabil într-o manieră 
satisfăcătoare pentru BERD, iar BERD va fi primit orice document, înscriere, depunere, 
notificare, înregistrare, legalizare sau alte documente doveditoare necesare, în opinia 
BERD, în scopul constituirii, valabilității, perfectării sau priorității Garanției BERD în 
sau în baza Contractului de Garanție, inclusiv, însă fără a se limita la, dovada 
înregistrării Contractului de Garanție în evidențele Municipiului, conform Legii 
Finanțelor Publice Locale, și dovada înregistrării Contractului de Garanție la Arhivă, 
într-o formă și cu un conținut satisfăcător pentru BERD; 

(h) Opinia Clifford Chance Badea SPRL, consultantul special al BERD în România, 
în legătură cu aspectele pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil. 

(i) Opinia Clifford Chance, consultantul special al BERD de drept englez, în legătură 
cu aspectele de drept englez pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil. 

Secțiunea 4.02. Toate Tragerile din Credit 

 Obligația BERD de a efectua orice Tragere din Credit va fi de asemenea 
condiționată de îndeplinirea prealabilă, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru 
BERD, a următoarelor condiții: 

(a) Primirea de către BERD a originalului cererii transmise în termen de Municipiu 
pentru o Tragere din Credit, în forma prevăzută în Apendicele A (Formular de Cerere 
de Efectuare A Unei Trageri din Credit) la prezentul Contract, declarațiile date în 
această cerere fiind adevărate la data acelei cereri și rămânând adevărate la data Tragerii 
din Credit respective. 

(b) BERD a primit orice alte documente și opinii juridice și orice alte dovezi în 
legătură cu utilizarea sumelor încasate din Credit pentru scopul Proiectului și în acord 
cu acest Contract, după cum BERD poate solicita în mod rezonabil.  

(c) Toate contractele, documentele și instrumentele furnizate BERD cu privire la 
Secțiunea 4.01 sunt pe deplin în vigoare și produc efecte juridice și sunt neafectate de 
condiții (cu excepția celei ca prezentul Contract să devină neafectat de condiții), dacă 
aceasta este o condiție a oricărui astfel de contract, document sau instrument). 

(d) Declarațiile făcute sau confirmate de Municipiu în Acordurile de Finanțare și în 
Contractele privind Proiectul sunt adevărate și corecte la datele respective și începând 
cu data respectivei Trageri din Credit, cu aceleași efecte ca și când respectivele 
declarații sau garanții ar fi fost făcute la data respectivă și începând cu data respectivă. 

(e) Niciun Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau orice caz care, cu acordarea unei 
notificări, cu trecerea timpului sau luarea oricărei hotărâri sau oricare dintre 
combinațiile dintre cele enumerate anterior, ar deveni un Caz de Neîndeplinire a 
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Obligațiilor ("Caz Potențial de Neîndeplinire a Obligațiilor") nu a apărut sau nu 
continuă sau, în opinia rezonabilă a BERD, nu este iminentă. 

(f) Tragerea din Credit nu va rezulta în încălcarea statutului Municipiului, a oricărui 
contract sau legi aplicabile. 

(g) În opinia rezonabilă a BERD, nicio schimbare adversă semnificativă nu a apărut 
în legătură cu Proiectul sau cu Municipiul. 

(h) BERD va fi primit plata tuturor sumelor datorate de aceasta sau acesteia în baza 
Acordurilor de Finanțare, inclusiv plata tuturor comisioanelor și cheltuielilor descrise în 
Secțiunea 2.03 și în Secțiunea 5.05. 

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE 

 Angajamentele din prezentul Articol V vor rămâne în vigoare începând cu data 
prezentului Contract atâta timp cât obligația BERD de a efectua Trageri din Credit (sub 
rezerva termenilor și condițiilor prezentului Contract) continuă sau, dacă survine mai 
târziu, atâta timp cât este datorată orice sumă în temeiul Acordurilor de Finanțare. 

Secțiunea 5.01. Angajamente de a face 

 Cu excepția cazului în care BERD convine altfel, Municipiul: 

(a) Va derula Proiectul în conformitate cu Planul de Achiziții Publice, Acordurilor de 
Finanțare și Contractelor privind Proiectul, și se va asigura că finanțarea specificată în 
Planul de Finanțare să fie utilizată exclusiv în scopul Proiectului. În special, Municipiul: 

(1) va face disponibile asemenea fonduri și va face și se va asigura că vor fi 
făcute orice alte asemenea lucruri care pot fi necesare pentru finalizarea 
Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la, procurarea de orice fonduri necesare 
pentru a întruni toate costurile estimate ale Proiectului astfel cum sunt indicate în 
Planul de Finanțare; și 

(2) sumele din orice Trageri din Credit vor fi utilizate de Municipiu exclusiv în 
scopul Proiectului și BERD va fi îndreptățită să primească orice dovezi cu privire 
la utilizarea propusă și efectivă a sumelor din Tragerile din Credit, după cum 
BERD poate solicita în mod rezonabil. 

(b) Va determina orice contractor, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în 
Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, să desfășoare Proiectul în 
conformitate cu Cerințele de Performanță Specifice. 

(c) Fără a limita cele de mai sus, va pune în aplicare cu diligență și va adera la Planul 
de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului și va monitoriza punerea în aplicare a 
acestui plan, în conformitate cu dispozițiile de monitorizare prevăzute în acest plan. 

(d) Municipiul și BERD pot conveni la un moment dat să modifice Planul de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului în urma modificării circumstanțelor Proiectului, a 
unor schimbări la nivelul Municipiului, a unor evenimente neprevăzute și în urma 
rezultatelor monitorizării. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, 
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(1) dacă există orice impact social sau asupra mediului care este negativ sau 
aspect care nu a fost prevăzut de sau menționat în Planul de Măsuri Sociale și de 
Protecție a Mediului, fie integral, fie în ceea ce privește gravitatea acestuia, 

(2) dacă orice măsură de atenuare a impactului prevăzută în Planul de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului nu este suficientă pentru a elimina sau a reduce 
orice impact social sau asupra mediului până la nivelul menționat în Cerințele de 
Performanță Specifice relevante în termenul prevăzut în Planul de Măsuri Sociale 
și de Protecție a Mediului, sau 

(3) dacă s-a constatat orice nerespectare semnificativă a Planului de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului sau a oricărei Legislații privind Protecția 
Mediului și Protecția Socială printr-o inspecție a oricărei autorități de 
reglementare sau de aplicare a legii sau printr-un audit realizat în conformitate cu 
Secțiunea 5.01(e); 

Municipiul, cât mai curând posibil și cu condiția ca BERD să își dea acordul, va 
dezvolta și va include în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului măsurile de 
atenuare suplimentare sau revizuite care pot fi necesare pentru a asigura conformarea cu 
Cerințele de Performanță Specifice, în fiecare caz în mod satisfăcător pentru BERD. 

(e) Cu promptitudine și în mod diligent, va instala și apoi menține un sistem contabil 
și de control al costurilor și un sistem informatic de gestiune în legătură cu Proiectul, 
care să fie satisfăcătoare pentru BERD. 

(f) Va ține evidențele contabile și alte registre astfel încât acestea să prezinte o 
imagine reală și corectă a situației financiare a Municipiului, precum și rezultatele 
activității sale, în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul 
Public. 

(g) Va întocmi un proiect de buget anual, un buget anual definitiv și versiunea 
aprobată a bugetului anual al Municipiului în formatul cerut de și în conformitate cu 
Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public; fiecare dintre aceste 
bugete va prevedea, în conformitate cu legislația aplicabilă din România, rambursarea 
tuturor sumelor care vor deveni sau pot deveni exigibile, în cursul exercițiului financiar 
respectiv, în baza Acordurilor de Finanțare sau în baza oricăror alte contracte încheiate 
în legătură cu Proiectul. 

(h) Se va conforma tuturor legilor aplicabile, inclusiv tuturor legilor privind 
combaterea spălării banilor sau finanțării actelor de terorism și tuturor contractelor la 
care este parte sau de care el sau oricare dintre bunurile sale este legat. 

(i) Va obține, va menține și se va conforma tuturor autorizațiilor, aprobărilor, 
acordurilor, notificărilor și înregistrărilor necesare pentru acest Contract și celelalte 
contracte avute în vedere prin acesta și pentru Proiect (pentru evitarea oricărui dubiu, 
inclusiv cele descrise la Secțiunea 4.01(b)). Municipiul va îndeplini și respecta toate 
condițiile și restricțiile prevăzute în sau impuse Municipiului prin respectivele 
autorizații, aprobări, acorduri, notificări și înregistrări.  

(j) Își va menține existența ca unitate administrativ teritorială (municipiu) în 
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conformitate cu toate legile aplicabile. 

(k) Va derula activitățile sale cu diligență și eficiență, în conformitate cu practicile 
inginerești, financiare și de afaceri legitime și cu atenția cuvenită față de protecția 
mediului, sănătății și siguranței și cu respectarea tuturor legilor aplicabile. 

(l) Va menține în vigoare polițe de asigurare împotriva pierderilor, pagubelor și 
răspunderii civile în legătură cu activitățile și activele sale de un anumit tip și o anumită 
valoare în conformitate cu standardele de prudență pentru entitățile din sectorul public 
care desfășoară activități de tipul celor desfășurate de Municipiu, și va furniza, la cerere, 
către BERD copii ale polițelor de asigurare în legătură cu acestea. 

(m) Se va asigura că furnizorul lucrărilor de construcție, aprovizionărilor și serviciilor 
pentru Proiect va menține în vigoare asigurările împotriva pierderilor, pagubelor și 
răspunderii civile într-un mod și la societăți de asigurare satisfăcătoare pentru BERD. 

(n) Va menține în vigoare Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei cu o bancă românească (sau o filială a unei bănci străine autorizată să deruleze 
activități bancare în România) aprobată de BERD și va semna orice alte documente 
cerute pentru crearea valabilă și menținerea contului de rezervă pentru serviciul datoriei 
("Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei") prevăzut în Contractul privind Contul 
de Rezervă pentru Serviciul Datoriei. 

(o) Va asigura, cu documente justificative care trebuie furnizate către BERD la (sau 
imediat înainte de) fiecare Data de Plată a Dobânzii care survine la sau după data primei 
Trageri din Credit că, cu cel puțin 20 de zile înainte de respectiva Dată de Plată a 
Dobânzii, soldul creditor al Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei a fost egal cu 
nu mai puțin decât totalul tuturor plăților de capital din Credit și a dobânzilor și a 
celorlalte comisioane cu privire la Credit care vor fi scadente și datorate la, sau înainte 
de respectiva Dată de Plată a Dobânzii. 

(p) În conformitate cu Articolul 63 din Legea Finanțelor Publice Locale, va garanta 
prin Venituri toate obligațiile care decurg în baza sau în temeiul oricăreia dintre 
dispozițiile prezentului Contract și a altor Acorduri de Finanțare cu parte a veniturilor 
proprii ale Municipiului (astfel cum sunt definite la articolul 5 alineatul (1)(a) din Legea 
Finanțelor Publice Locale), care cuprind toate veniturile care decurg din: impozite, taxe, 
contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit potrivit 
Contractului de Garanție. 

(q) Fără a prejudicia Secțiunea 4.01, se va asigura că garanția avută în vedere de 
Secțiunea 5.01(p) din prezentul Contract este perfectată, menținută și reînnoită în mod 
satisfăcător pentru BERD până la o dată care nu survine ulterior celei de-a cincea 
aniversări a înregistrării Contractului de Garanție și o data la cinci ani ulterior.  

(r) Va plăti toate impozitele, taxele sau alte costuri de plătit în legătură cu orice 
Acord de Finanțare. 

(s) Va menține pe deplin în vigoare și producând efecte depline, fără modificări, va 
pune în executare și va respecta toate Acordurile de Finanțare și Contractele privind 
Proiectul, precum și toate celelalte contracte avute în vedere prin prezentul; va semna 
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toate celelalte asemenea documente și va lua toate asemenea alte măsuri pe care BERD 
le poate determina ca fiind necesare sau oportune pentru ca prevederile Acordurilor de 
Finanțare, Contractelor privind Proiectul și ale celorlalte documente avute în vedere prin 
prezentul Contract să producă efecte.  

(t) Va respecta hotărârea Consiliului Local privind aprobarea realizării Proiectului și 
se va asigura că aceasta nu este abrogată, înlocuită, modificată sau anulată.  

(u)  Va participa la Exercițiul de Evaluare privind Transportul Public implementat de 
BERD in Romania. 

(v) În termen de 12 luni de la data prezentului Contract, va finaliza și va aproba 
Planul de Acțiune Orașul Verde. 

Secțiunea 5.02. Angajamente de a nu face 

 Cu excepția cazului în care BERD convine altfel, Municipiul: 

(a) Nu va încheia nicio tranzacție pe rata dobânzii, privind cursul valutar sau 
tranzacții de acoperire a mărfurilor sau alte tranzacții similare cu instrumente derivate 
care este posibil în mod rezonabil să aibă un impact semnificativ și negativ asupra 
situației financiare a Municipiului și asupra capacității sale de a-și îndeplini oricare 
dintre obligațiile sale în baza prezentului Contract, Contractului de Garanție sau în baza 
oricăror alte contracte în legătură cu Proiectul; 

(b) Nu va rezilia, nu va modifica, nu va renunța la nicio prevedere sau nu va fi de 
acord cu cesiunea niciunui Contract privind Proiectul sau a oricărui alt contract avut în 
vedere prin prezentul Contract; 

(c) Nu va face modificări și nu va permite să fie făcute modificări în privința naturii 
sau a obiectului Proiectului; 

(d) Nu va rambursa anticipat nicio datorie pe termen lung cu excepția situației în care, 
dacă BERD solicită acest lucru, face simultan și o plată anticipată proporțională a 
Creditului în conformitate cu prevederile Secțiunii 2.05 de mai sus (cu excepția faptului 
că nu va exista nicio sumă minimă sau o perioadă de notificare pentru respectiva plată 
anticipată); 

(e) Nu va vinde, nu va transfera, nu va închiria sau nu va înstrăina în alt mod toate 
sau o parte substanțială a activelor sale (indiferent dacă acest lucru s-ar realiza printr-o 
singură tranzacție sau printr-o serie de tranzacții), cu excepția situației în care: 

(1) asemenea tranzacții nu ar putea avea un efect negativ important asupra 
situației financiare a Municipiului sau asupra capacității acestuia de a-și îndeplini 
oricare dintre obligațiile care rezultă din prezentul Contract sau din oricare alte 
Acorduri de Finanțare, Contracte privind Proiectul sau orice alt contract având 
legătură cu Proiectul; și 

(2) activele sale sunt vândute, transferate, închiriate sau eliminate reprezintă mai 
puțin de 25% din valoarea totală a activelor Municipiului aferentă exercițiului 
financiar anterior; 
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(f) Nu va efectua, și nu va autoriza sau permite niciunuia dintre cadrele sale de 
conducere, membrilor consiliului Local (sau unui echivalent al acestora), salariaților 
autorizați, Afiliaților, mandatarilor sau reprezentanților săi să efectueze Practici 
Interzise cu privire la Proiect sau la orice tranzacții avute în vedere prin prezentul 
Contract. Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, Municipiul 
confirmă, prin prezentul, că BERD poate invoca Politica și Procedurile de Executare 
Silită în ceea ce privește acuzațiile de Practici Interzise  (inclusiv în ceea ce privește 
Secțiunea 3.01(j) privind Proiectul și tranzacțiile avute în vedere prin acesta); 

(g) Nu va întâmpina, nu își va asuma, nici nu va permite să existe nicio Datorie 
Financiară cu excepția: 

 (1) celei prevăzute în Acordurile de Finanțare, inclusiv în Credit; 

(2) datoriei pe termen scurt care nu depășește în total suma de 2.000.000 EUR 
(sau echivalentul acestei sume în RON la cursul de schimb valabil la data 
respectivă) sub formă de credite pentru capitalul circulant, cu mențiunea că o 
astfel de datorie pe termen scurt nu va avea drept efect depășirea de către 
Municipiu a oricăror limite de îndatorare permise de legile din România sau nu ar 
determina o încălcare de către acesta a angajamentelor financiare prevăzute în 
Secțiunea 5.03; și 

(3) Creditele Existente ale Municipiului. 

(h) Nu va constitui sau nu va permite să existe orice Sarcini altele decât: 

(1) Garanția constituită în baza Acordurilor de Finanțare; 

(2) Garanția Existentă a Municipiului; și 

(3) orice sarcină legală rezultată din operațiunile curente, dacă o astfel de sarcină 
este constituită în legătură cu o sumă care nu este încă scadentă sau care este 
ridicată în termen de 30 de zile de la constituire sau, în cazul în care o astfel 
de sarcină este contestată, au fost constituite rezervele adecvate și este 
ridicată în termen de 30 de zile de la pronunțarea hotărârii definitive.  

(i) Nu va încheia nicio înțelegere în vederea garantării obligațiilor terților. 

(j) Nu va încheia niciun contract de închiriere în calitate de locatar prin care să aibă 
obligația de a efectua plăți care să depășească suma de 500.000 EUR (sau echivalentul 
acestei sume în alte monede la cursul de schimb valabil la data respectivă) pe an.  

(k) Nu va încheia nicio tranzacție altfel decât în conformitate cu cerințele legale și 
decât în cursul obișnuit al activității sale conform unor termeni comerciali uzuali și în 
condițiile pieței.  

(l)  Nu va utiliza veniturile din orice Tragere din Credit să plătească o valoare 
adăugată sau alte taxe care ar putea fi percepute în legătură cu orice vânzare de bunuri, 
prestare de lucrări și/sau prestare de servicii care decurg din sau în legătură cu orice 
componentă a Proiectului; dacă o astfel de valoare adăugată sau alte taxe devin 
exigibile, Municipiul va plăti o astfel de valoare adăugată sau alte taxe din propriile 
resurse financiare în momentul în care se datorează și sunt exigibile; 
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(m) Nu va încheia niciun acord de parteneriat, de participare la profit sau de redevență 
sau alt acord similar, prin care încasările, veniturile sau profiturile Municipiului ar putea 
fi împărțite cu orice Afiliat sau terț, sub rezerva faptului că Municipiul poate intra în 
asocieri în participațiune ori alte aranjamente similare în care părțile contribuie cu 
bunuri fără a deveni răspunzătoare pentru obligațiile asocierii în participațiune. 

(n) Nu va vinde, nu va transfera, nu va închiria sau nu va înstrăina în alt mod toate 
sau o parte substanțială a activelor sale care sunt necesare pentru implementarea 
Proiectului (indiferent dacă acest lucru s-ar realiza printr-o singură tranzacție sau printr-
o serie de tranzacții conexe sau de altă natură). 

Secțiunea 5.03. Angajamente financiare 

(a) Rata de acoperire a Serviciului Datoriei. Municipiul va menține, în orice 
moment, un raport între (i) Excedentul Curent și (ii) Serviciul Datoriei în orice exercițiu 
financiar, de cel puțin 1,35 la 1. 

(b) Raport privind nivelul Datoriei.  Municipiul va menține în orice moment un 
raport între (i) Datoria Financiară și (ii) Excedentul Curent în orice exercițiu financiar, 
de cel mult 4.50 la 1.00. 

(c)  Raportul între Serviciul Datoriei Previzionat și Venituri Eligibile.  
Municipiul va menține în orice moment un raport între (i) Serviciul Datoriei Previzionat 
și (ii) Veniturile Eligibile în orice exercițiu financiar, de cel mult 0.30 la 1.00. 

(d) Pentru scopurile acestei Secțiuni, următorii termeni vor avea înțelesul următor: 

(1) "Cheltuieli Curente" înseamnă suma tuturor cheltuielilor întâmpinate de 
Municipiu pe durata perioadei relevante, cu excepția cheltuielilor întâmpinate pe 
durata perioadei respective pentru achiziția de active pe termen lung sau pentru 
rambursarea sumelor principale și plaților de dobânzi aferente Datoriei Financiare, 
sau care sunt finanțate prin granturi cu scop special acordate de guvernul central 
sau local.  

(2) "Venituri Curente" înseamnă suma tuturor veniturilor generate de Municipiu 
pe durata perioadei relevante, inclusiv orice granturi cu scop general acordate de 
guvernul central sau local, însă cu excepția oricăror granturi cu scop special 
acordate de guvernul central sau local si orice venituri nerecurente. 

(3) "Excedent Curent" înseamnă, în legătură cu orice perioadă relevantă, 
Veniturile Curente (totalitatea Veniturilor Curente definite în prezentul Contract, 
altele decât veniturile de capital și veniturile din operațiunile de finanțare) minus 
Cheltuielile  Curente (toate cheltuielile curente definite mai jos, fără a include 
cheltuielile cu dobânzile).  

(4) "Serviciul Datoriei" înseamnă, în legătură cu orice perioadă relevantă, 
serviciul datoriei anuale actuale pentru întreaga datorie neachitată, inclusiv cea 
către BERD și alți creditori, și garanțiile serviciului datoriei prin care Municipiul 
este obligat, calculat folosind o rata a dobânzii presupusă egală cu ratele 
dobânzilor aplicabile în prezent.  
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(5) "Venituri Eligibile", în legătură cu orice perioadă relevantă, va avea sensul 
care i se atribuie în Articolul 63(4) din Legea Finanțelor Publice Locale. 

(6) "Serviciul Datoriei Anticipate" înseamnă, în legătură cu orice perioadă 
relevantă, serviciul datoriei anuale curente și maxime viitoare pentru întreaga 
datorie neachitată, inclusiv cea către BERD și alți creditori, și garanțiile 
serviciului datoriei prin care Municipiul este obligat, calculat folosind rata 
dobânzii aplicabile.  

Secțiunea 5.04. Achiziții 

 Cu excepția cazului în care BERD consimte altfel, Municipiul se va asigura că 
toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru Proiect și care urmează să fie 
finanțate din sumele provenite din Credit, sunt achiziționate în conformitate cu Politicile 
și Regulile de Achiziții și se vor aplica următoarele reguli: 

(a) Bunurile, lucrările și serviciile (cu excepția serviciilor de consultanță care sunt 
incluse în Secțiunea III, Articolul 5 din Politicile și Regulile privind Achizițiile) vor fi 
achiziționate prin licitație publică; 

(b) În cadrul sub-secțiunii (a) din cadrul acestei Secțiuni, procedurile pentru licitația 
deschisă sunt prezentate în Secțiunea III, Articolul, 3 al Politicilor și Regulilor privind 
Achizițiile. 

(c) Consultanții care urmează să fie contractați de Municipiu pentru a acorda asistență 
cu privire la derularea Proiectului vor fi selectați în conformitate cu procedurile 
prevăzute în Secțiunea a III-a, Articolul 5 al Politicilor și Regulilor privind Achizițiile. 

(d) Toate contractele vor fi supuse procedurilor de verificare prevăzute Politicile și 
Regulile privind Achizițiile și vor fi supuse unei verificări prealabile de către BERD. 

Secțiunea 5.05. Costuri și cheltuieli  

(a) Municipiul va plăti BERD, la cerere, toate onorariile și cheltuielile consilierului 
extern, întâmpinate de BERD în legătură cu Creditul și cu pregătirea, revizuirea, 
negocierea, semnarea, înregistrarea, autentificarea notarială și perfectarea, 
administrarea, monitorizarea prezentului Contract și a oricăror altor documente în 
legătură cu prezentul Contract, în măsura în care onorariile și cheltuielile prevăzute în 
prezenta sub-Secțiune (a) nu depășesc un cuantum de 40.000 EUR. 

(b) Municipiul va achita sau va rambursa către BERD la cerere, toate taxele (inclusiv 
taxele de timbru), impozitele, onorariile sau alte speze plătibile la, sau în legătură cu 
încheierea, emiterea, predarea, înregistrarea, perfectarea sau autentificarea prezentului 
Contract, a oricărui alt document în legătură cu prezentul Contract, sau a oricărei plăți în 
baza acestuia sau acestora. 

(c) Municipiul va rambursa BERD la cerere orice onorarii, costuri și cheltuieli 
suportate de BERD pentru a determina dacă s-a produs un caz de neexecutare în 
legătura cu conservarea sau executarea silită a drepturilor sale din Acordurile de 
Finanțare, și încasarea oricărei sume datorate BERD, sau în legătura cu evaluarea, 
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pregătirea, revizuirea, negocierea, semnarea și, unde este cazul, înregistrarea și 
autentificarea oricărui amendament sau renunțare la orice Acord de Finanțare sau la 
orice alt document în legătură cu acestea.  

(d) Municipiul va achita aceste sume care reprezintă costuri și cheltuieli prevăzute în 
această Secțiune 5.05 în termen de 30 zile de la data facturii sau, în cazul costurilor și 
cheltuielilor suportate anterior datei primei Trageri din Credit, la data primei Trageri din 
Credit sau anterior acestei date. 

Secțiunea 5.06. Furnizarea de informații 

(a) Municipiul va furniza BERD, într-o formă satisfăcătoare pentru BERD: 

(1) imediat ce este disponibil dar, în orice caz, în termen de 60 de zile de la 
încheierea fiecărui semestru al fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, un 
raport de activitate, în formă și conținut acceptabile pentru BERD, incluzând: 

(A) orice factori care afectează sau care ar putea afecta în mod 
semnificativ situația financiară a Municipiului sau capacitatea sa de a 
rambursa Creditul; 

(B) o declarație certificată de Primarul Municipiului (i) în care să se indice 
situația conformării Municipiului cu angajamentele financiare cuprinse în 
Secțiunea 5.03, furnizându-se detalii în legătură cu orice neconformare, și 
(ii) în care să se indice cuantumul veniturilor încasate de Municipiu în 
semestrul financiar anterior și, în special, valoarea Veniturilor Eligibile 
(definită în Secțiunea 5.03); 

(C) (pe durata implementării Proiectului) implementarea și progresul 
Proiectului, inclusiv, pentru fiecare contract atribuit de Municipiu cu privire 
la Proiect cu o valoare ce depășește echivalentul a 50.000 EUR, identitatea 
și naționalitatea contractantului, și valoarea și data contractului și informații 
cu privire la schimbările și pretențiile apărute pe durata executării 
respectivului contract, inclusiv, dar fără a se limita la, informații privind 
schimbările termenilor și condițiilor contractului și schimbările ce afectează 
costurile și durata până la finalizare, și o descriere a lucrărilor implementate 
sub un asemenea contract; și 

(D) două copii certificate ale situațiilor financiare ale Municipiului pentru 
respectivul semestru, pregătite în conformitate cu Standardele Române de 
Contabilitate pentru Sectorul Public și certificate de un membru al 
conducerii adecvat al Municipiului; 

(2) imediat ce este disponibil, dar în orice caz nu mai târziu de data de 1 martie 
a fiecărui an, o versiune de lucru a bugetului anual al Municipiului pentru 
exercițiul financiar în curs și versiunea de lucru a execuției bugetare a 
Municipiului pentru exercițiul financiar imediat precedent; 

(3) imediat ce este disponibil, dar în orice caz nu mai târziu de data de 1 mai a 
fiecărui an, (i) un buget anual final al Municipiului pentru exercițiul financiar în 
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curs și (ii) bugetul anual executat  al Municipiului pentru exercițiul financiar 
imediat precedent, astfel cum acestea au fost aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului în formă acceptabilă pentru BERD și în formatul și în conformitate 
cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public și cu orice cerințe 
legale din România; fiecare astfel de buget anual va prevedea, în conformitate cu 
legile române aplicabile, rambursarea tuturor sumelor care vor deveni sau care pot 
deveni datorate și exigibile în baza Planului de Finanțare, a acestui Contract sau a 
oricărui alt contract încheiat în legătură cu Proiectul, în cursul respectivului 
exercițiu financiar; 

(4) imediat ce devin disponibile dar, în orice caz, în termen de 120 de zile de la 
încheierea fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, două copii ale situațiilor 
financiare auditate pentru respectivul exercițiu financiar, întocmite în conformitate 
cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public și certificate de 
Departamentul de audit intern al Municipiului; 

(5) în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui exercițiu financiar al 
Municipiului, un raport satisfăcător pentru BERD, cu privire la Aspecte de Mediu 
și Sociale survenite în legătură cu Municipiul și Proiectul, pe durata exercițiului 
financiar respectiv, inclusiv: 

(A) informații privind respectarea de către Municipiu a Cerințelor de 
Performanță Specifice și implementarea Planului de Măsuri Sociale 
și de Protecție a Mediului; 

(B) informații privind implementarea planului de implicare a 
persoanelor interesate prevăzut la Cerința de Performanță Specifică 
nr. 10, inclusiv un rezumat privind orice plângeri primite și 
modalitatea în care acestea au fost soluționate; 

(C) informații privind respectarea de către Municipiu a Legislației 
privind Protecția Mediului și Protecția Socială în legătură cu 
Proiectul, inclusiv o descriere a oricărei pretenții, proceduri, ordin 
sau investigații inițiate sau iminente împotriva Municipiului, 
situația oricărei Autorizații necesare in acest sens, rezultatele 
oricărei inspecții realizate de vreo autoritate de reglementare, orice 
încălcare a legilor, reglementărilor sau standardelor aplicabile și 
orice măsură de remediere sau amendă privind o asemenea 
încălcare, un rezumat privind orice notificare, raport sau altă 
comunicare semnificativă privind Aspecte de Mediu și Sociale 
legate de Proiect depuse de Municipiu la orice autoritate de 
reglementare și orice alte circumstanțe care atrag răspunderea 
Municipiului pentru orice Aspecte de Mediu și Sociale; 

(D) informații privind managementul securității și sănătății în muncă și 
evidențele privind securitatea și sănătatea în muncă ale 
Municipiului, inclusiv rata de accidente, incidentele privind timpul 
pierdut și potențialele incidente, orice măsuri preventive sau de 
diminuare luate sau planificat a fi luate de Municipiu, orice cursuri 
de formare pentru personal privind securitatea și sănătatea în 
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muncă și orice alte inițiative în legătură cu managementul 
securității și sănătății în muncă care au fost implementate sau 
planificate de Municipiu; 

(E) un rezumat privind orice modificări ale Legislației privind Protecția 
Mediului și Protecția Socială care ar putea avea un efect 
semnificativ asupra Proiectului; 

(F) copii ale tuturor informațiilor privind Aspectele de Mediu și 
Sociale transmise în mod periodic de Municipiu către acționarii săi 
sau către publicul larg; 

(6) de îndată ce este posibil, o copie certificată a certificatului de asigurare 
eliberat de asigurătorul sau de agentul de asigurări și o copie certificată a 
respectivei polițe de asigurare; și 

(7) orice alte informații referitoare la Municipiu sau Proiect pe care BERD le 
poate solicita în mod rezonabil la un moment dat. 

(b) Municipiul va notifica imediat BERD în legătură cu: 

(1) apariția oricărui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau a unui Caz Potențial 
de Neîndeplinire a Obligațiilor; 

(2) apariția oricărui incident sau accident cu privire la Municipiu sau la Proiect, 
care are sau care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra mediului 
înconjurător sau a sănătății sau siguranței muncii sau publice, și va transmite 
imediat după aceea către BERD o notificare cu privire la aceasta, în care va 
specifica natura acestui incident sau accident și orice măsuri luate de Municipiu în 
vederea remedierii acestuia. Fără a limita caracterul general al prevederii de mai 
sus,  

(A) un incident sau accident privește Proiectul dacă survine pe orice 
amplasament utilizat pentru Proiect sau dacă este cauzat de dotări, 
echipamente, vehicule sau vase utilizate pentru sau în legătură cu 
Proiectul (indiferent dacă sunt utilizate sau nu pe orice 
amplasament al Proiectului și indiferent dacă sunt utilizate de 
persoane autorizate sau neautorizate); 

(B) se consideră că un incident sau accident are un efect negativ 
semnificativ asupra mediului sau asupra sănătății publice sau a 
sănătății sau securității muncii dacă: 

(i) în baza oricărei legi aplicabile, se impune notificarea 
respectivului incident sau accident oricărei autorități 
guvernamentale,  

(ii) respectivul incident sau accident se soldează cu decesul 
oricărei persoane (indiferent dacă acea persoană este sau nu 
salariat al Municipiului), 
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(iii) mai multe persoane (indiferent dacă acele persoane sunt sau 
nu salariate ale Municipiului) prezintă leziuni grave care 
necesită spitalizare, sau  

(iv) respectivul incident sau accident a fost adus sau este posibil 
să fie adus la cunoștința publicului prin mass media sau în 
altă modalitate; și 

(3) apariția oricărui eveniment (inclusiv orice litigiu, arbitraj sau procedură 
administrativă în curs sau iminent(ă) și orice daună adusă dotărilor Proiectului) 
care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației 
financiare a Municipiului sau a capacității Municipiului de a-și îndeplini 
obligațiile asumate prin acest Contract sau prin orice alt contract avut în vedere 
prin prezentul Contract; și 

(4) orice modificare propusă privind obiectul, proiectarea sau punerea în 
funcțiune a Proiectului (inclusiv localizarea sau capacitatea Proiectului, materiile 
prime, tehnologia sau procesele utilizate în cadrul acestuia sau planificate pentru 
Proiect, sau orice alta schimbare care este posibil să modifice în mod semnificativ 
impactele și aspectele de mediu sau sociale ale Proiectului) sau activitatea si 
operațiunile Municipiului. 

(c) Municipiul va notifica prompt BERD cu privire la orice obiecțiune sau petiție 
semnificative din partea muncitorilor sau publicului, îndreptate împotriva sau în 
legătură cu Proiectul, care ar putea avea un efect negativ semnificativ sau care au fost 
făcute sau este foarte posibil să fie făcute publice prin mass media sau în alt mod. În 
termen de zece zile de la orice astfel de notificare, Municipiul va depune un raport 
satisfăcător pentru BERD în care va specifica rezultatul cercetării făcute de Municipiu 
în legătură cu respectiva obiecțiune sau petiție, și orice măsuri luate sau propuse de 
Municipiu în vederea soluționării problemelor ridicate prin obiecțiune sau petiție. 

(d) Municipiul va notifica cu promptitudine BERD în cazul în care ia cunoștință de 
orice informații în legătură cu o încălcare a Secțiunii 3.01(j) sau a Secțiunii 5.02(f) sau 
dacă orice instituție financiară internațională a impus orice sancțiune împotriva 
Municipiului pentru orice Practică Interzisă. Dacă BERD notifică Municipiul în legătură 
cu preocuparea sa privind o astfel de încălcare a Secțiunii 3.01(j) sau a Secțiunii 5.02(f), 
Municipiul va coopera cu BERD și cu reprezentanții săi cu bună credință pentru a stabili 
dacă respectiva încălcare a survenit și va răspunde cu promptitudine și suficient de 
detaliat la orice astfel de notificare din partea BERD și, la cererea BERD, va furniza 
documente justificative în sprijinul răspunsului său. 

(e) Municipiul va furniza prompt către BERD orice alte informații rezonabil solicitate 
periodic de BERD și va permite reprezentanților BERD (inclusiv oricăror consultanți 
angajați de BERD) să viziteze Proiectul  sau oricare dintre celelalte spații unde este 
desfășurată activitatea Municipiului sau unde se realizează Proiectul și să le acorde 
acces la active, registre, înregistrări și evidențele Municipiului (inclusiv, (i) pentru a 
facilita monitorizarea și evaluarea de către BERD a Proiectului și pentru a permite 
BERD să verifice și să soluționeze orice plângere privind Proiectul făcută în baza 
Mecanismului de Plângeri privind Proiectul și (ii) pentru a evalua dacă a avut loc o 
Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau cu tranzacțiile avute în vedere prin 
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prezentul Contract). 

(f) Cât mai curând posibil, dar, în orice caz, nu mai târziu de 60 zile de la sfârșitul 
fiecărui Exercițiu Financiar, Municipiul va furniza către BERD un certificat de garanție 
sub forma din Apendicele C (Formular de Certificat de Garanție), furnizând BERD o 
situație actualizată cu privire la orice bun sau drepturi deținute sau dobândite de 
Municipiu care sunt necesare pentru a fi oferite ca parte a Garanției și confirmarea 
pentru BERD că Contractul de Garanție reprezintă o garanție valabilă și perfectată 
asupra bunurilor acoperite de Contractul de Garanție. 

(g) Toate calculele financiare care urmează să fie realizate de Municipiu în baza, sau 
în scopul prezentului Contract vor fi realizate în conformitate cu Standardele Române 
de Contabilitate pentru Sectorul Public aplicate în mod consecvent. 

Secțiunea 5.07.  Registre privind Proiectul și acces la Proiect  

 Municipiul: 

(a) va menține proceduri și registre adecvate pentru a înregistra și monitoriza 
progresul Proiectului (inclusiv costurile aferente și beneficiile care urmează să fie 
generate de acesta), pentru a identifica oricare și toate bunurile, lucrările și serviciile 
finanțate din sumele încasate din Credit și pentru a identifica utilizarea acestora în 
cadrul Proiectului, și va pune aceste registre la dispoziția reprezentanților BERD la 
solicitarea BERD; 

(b) va furniza cu promptitudine către BERD informațiile pe care BERD le poate 
solicita în mod rezonabil la o anumită dată și va permite reprezentanților BERD, la 
solicitarea BERD:  

(i)    să viziteze orice facilități și șantiere privind Proiectul sau orice alte spații 
unde este desfășurată activitatea Municipiului;  

(ii) să aibă acces la, și să examineze oricare și toate bunurile, lucrările și 
serviciile finanțate din sumele încasate din Credit și orice facilități, instalații, 
șantiere, lucrări, clădiri, proprietăți, echipamente, active, registre, situații 
financiare, evidențe și documente ale Municipiului și să permită auditarea 
respectivelor registre și situații financiare de către auditorii BERD; și  

(iii) să se întâlnească și să discute cu respectivii reprezentanți și angajați ai 
Municipiului, astfel cum BERD poate considera necesar si oportun,  

în oricare caz, inclusiv (1) pentru a facilita monitorizarea și evaluarea de către BERD a 
Proiectului și pentru a permite BERD să verifice și să soluționeze orice plângere privind 
Proiectul făcută în baza Mecanismului de Plângeri privind Proiectul și (2) pentru a 
evalua dacă a avut loc o Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau cu tranzacțiile 
avute în vedere prin acestea; și 

(c)  se va asigura că în cadrul documentelor de licitație și în orice contracte în legătură 
cu Proiectul sau în cadrul oricăror tranzacții avute în vedere prin acestea, sunt incluse 
prevederi în sensul paragrafelor (a) și (b) de mai sus în legătură cu furnizori, sub-
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furnizori, contractanți, sub-contractanți, concesionari, consultanți și sub-consultanți. 

ARTICOLUL VI - CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR 

Secțiunea 6.01. Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor 

 Fiecare din cazurile și evenimentele de mai jos va constitui un "Caz de 
Neîndeplinire a Obligațiilor" conform prevederilor prezentului Contract: 

(a) Neplata de către Municipiu a capitalului Creditului, a comisionului de angajament 
sau a dobânzii la Credit, așa cum și atunci când sunt datorate conform prezentului 
Contract, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative: 

(1) încălcarea obligației de plată se datorează unei erori administrative a unei 
bănci la care sunt deschise conturile, alta decât o eroare produsă din culpa sau 
fapta săvârșită cu intenție a Municipiului; și 

(2) în termen de trei Zile Lucrătoare de la data scadenței, se efectuează plata 
integrală conform prezentului Contract. 

(b) Nerespectarea, de către Municipiu sau de către orice altă parte (cu excepția 
BERD) a obligațiilor din cadrul prezentului Contract, dintr-un Acord de Finanțare, un 
Contract privind Proiectul sau din cadrul oricărui alt contract menționat în prezentul 
document sau nerespectarea de către Municipiu a oricăror obligații care îi revin în 
temeiul oricărui contract încheiat între Municipiu și BERD, dacă la nerespectarea 
acestor obligații nu se face referire în altă parte a acestei Secțiuni 6.01, iar, dacă este 
susceptibilă de remediere, această nerespectare nu este remediată în termen de 30 de zile 
de la data care survine prima dintre următoarele: (1) data la care BERD transmite 
Municipiului notificarea cu privire la această nerespectare, sau (2) data la care 
Municipiul ia cunoștință de această nerespectare. 

(c) Oricare dintre declarațiile sau garanțiile date sau confirmate de către Municipiu 
prin prezentul Contract sau prin orice alt Acord de Finanțare sau Contract privind 
Proiectul avut în vedere prin acesta (inclusiv orice cerere de efectuare a unei Trageri din 
Credit) se dovedește că a fost falsă sau că a indus în eroare la momentul la care a fost 
dată sau confirmată. 

(d) Orice autoritate guvernamentală condamnă, naționalizează, sechestrează, preia 
custodia sau controlul sau expropriază în orice alt mod toate sau orice parte importantă 
din activele Municipiului sau dispune orice măsură privind dizolvarea sau desființarea 
Municipiului sau ia orice măsură care ar împiedica Municipiul să își desfășoare 
operațiunile sau o parte importantă a acestora. 

(e) Municipiul intră în faliment, insolvență sau incapacitate de plată a datoriilor la 
scadență, se află într-o criză financiară, redresare financiară sau se adoptă sau se inițiază 
orice acțiune, acord sau procedură, voluntare sau judiciare, în legătură cu falimentul, 
insolvența, administrarea, reorganizarea, criza financiară, redresarea financiară sau 
numirea unui receiver, administrator judiciar sau creditor garantat pentru Municipiu sau 
în legătură cu încheierea unei tranzacții, ajustări, concordat preventiv sau reorganizări a 
sau scutiri de datoriile sale (sau orice acțiune ori procedură echivalentă în conformitate 
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cu legislația din orice jurisdicție). 

(f) Orice îndatorare a Municipiului (alta decât Creditul) nu este plătită la scadență; 
sau apare o nerespectare care nu este prevăzută în alt mod în acest alineat a oricărei 
obligații prevăzute de orice contract în temeiul căruia este datorată o asemenea datorie, 
nerespectare care continuă și după încetarea oricărei perioade de grație aplicabile; sau 
orice asemenea datorie devine scadentă și exigibilă anticipat sau este cerută la plată.. 

(g) În conformitate cu Procedurile și Politicile de Executare Silită ale BERD, BERD 
decide că Municipiul sau un Afiliat al Municipiului s-a angajat în vreo Practică Interzisă 
în legătură cu un Proiect BERD și Municipiul este inclus pe lista BERD a persoanelor 
sau entităților care nu sunt eligibile să li se atribuie un contract finanțat de BERD sau să 
primească finanțare din partea BERD, listă care poate fi consultată pe pagina web a 
BERD. 

(h) Apariția oricărui eveniment care, în opinia rezonabilă a BERD, ar putea avea un 
efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a 
capacității Municipiului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin 
prezentul Contract sau prin orice alt contract avut în vedere prin acesta.  

Secțiunea 6.02. Consecințele neîndeplinirii obligațiilor 

 În cazul apariției și continuării unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, BERD 
poate, prin notificare transmisă Municipiului, să suspende sau să anuleze dreptul 
Municipiului la toate sau orice parte a oricăror Trageri din Credit viitoare și/sau să 
declare întregul capital sau orice parte din capitalul Creditului și dobânda acumulată la 
Credit (împreună cu orice sume acumulate sau datorate conform prezentului Contract) 
ca fiind, și în același moment devenind (independent de orice prevedere contrară din 
prezentul Contract), fie scadente și exigibile imediat, fără nicio altă notificare și fără 
punere în întârziere, fără nicio declarație, cerere sau obiecțiune de orice fel, Municipiul 
renunțând expres prin acest Contract la necesitatea acestora, fie scadente și exigibile la 
cerere. 

ARTICOLUL VII - DIVERSE 

Secțiunea 7.01. Acord deplin; modificări și renunțări 

 Prezentul Contract și documentele la care se face referire în acesta reprezintă toate 
obligațiile părților și înlocuiesc orice declarație de intenție sau înțelegere anterioară cu 
privire la această tranzacție. Orice modificare, acord sau renunțare făcute în baza 
prezentului Contract se vor face în scris și vor fi semnate de BERD, iar în cazul unei 
modificări, de către Municipiu. O referire din prezentul Contract la un contract 
înseamnă acel contract așa cum a fost modificat, completat, novat sau cesionat la un 
moment dat. 

Secțiunea 7.02. Notificări 

(a) Orice notificare ce va fi transmisă în temeiul prezentului Contract va fi făcută în 
scris și, cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, se va considera 
valabil efectuată atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, prin curier, prin 
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poșta aeriană sau fax, la adresa părții care este menționată după semnătura sa din 
prezentul Contract sau la orice altă adresă notificată de acea parte celeilalte părți. 

(b) Toate documentele și notificările transmise de Municipiu către BERD în 
conformitate cu prezentul Contract vor fi în limba engleză sau vor fi însoțite de o 
traducere în limba engleză, certificată de Municipiu, și versiunea în limba engleză va 
prevala. 

(c) BERD poate invita Municipiul să se înregistreze pentru a utiliza ClientNet sau o 
altă formă de comunicare electronică, iar în cazul în care Municipiul și BERD convin să 
utilizeze ClientNet sau o altă formă de comunicare electronică, orice înștiințare, cerere 
sau altă comunicare transmisă de Municipiu către BERD sau de BERD către Municipiu 
(cu excepția oricărei înștiințări, cereri sau a altei comunicări pentru care prezentul 
Contract sau orice Acord de Finanțare impune transmiterea în original, în formă 
certificată sau tipărită), poate, sub rezerva termenilor și condițiilor aplicabile ClientNet 
sau unei alte forme de comunicare electronică, fi transmisă prin afișarea respectivei 
înștiințări, cereri sau alte comunicări pe ClientNet sau poate fi transmisă conform 
condițiilor acceptate referitoare la o altă formă de comunicare electronică. 

(d) Orice înștiințare, cerere sau altă comunicare înmânată personal, trimisă par avion, 
prin fax, prin ClientNet sau prin altă formă de comunicare electronică convenită va 
produce efecte doar din momentul primirii efective (sau punerii la dispoziție) într-o 
formă lizibilă, cu mențiunea că o astfel de înștiințare, cerere sau comunicare care este 
primită (sau pusă la dispoziție) după ora 5:00 p.m. la adresa indicată de partea căreia îi 
este adresată respectiva înștiințare, cerere sau comunicare drept adresa de corespondență 
în scopul prezentului Contract va fi considerată a produce efecte doar începând din ziua 
următoare.     

Secțiunea 7.03. Drepturi, remedii și renunțări 

 Drepturile și remediile BERD în temeiul prezentului Contract nu vor fi afectate de 
niciun fapt sau nicio acțiune care ar putea afecta, lăsând la o parte această Secțiune, 
aceste drepturi sau remedii. Nicio acțiune și nicio întârziere în exercitarea și nicio 
neexercitare a oricărui drept, putere sau remediu al BERD nu va aduce atingere 
respectivului drept, putere sau remediu, sau nu va fi interpretată ca o renunțare la 
acestea.  În cazul în care BERD renunță la o condiție pentru orice Tragere din Credit, se 
consideră că Municipiul, prin primirea acelei Trageri din Credit, a fost de acord cu 
condițiile acelei renunțări, iar dreptul BERD de a solicita conformarea cu acea condiție 
va fi conservat în mod expres în legătură cu orice Tragere din Credit ulterioară.  
Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract și în celelalte contracte avute în 
vedere prin acesta sunt cumulative și nu exclud niciun alt drept sau remediu, prevăzute 
de legea aplicabilă sau în orice alt mod. 

Secțiunea 7.04. Legea aplicabilă 

 Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat potrivit legii engleze.  Orice 
obligație necontractuală născută din sau în legătură cu prezentul Contract va fi 
guvernată de și interpretată potrivit legii engleze. 

Secțiunea 7.05. Arbitraj și jurisdicție 
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(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau în legătură cu (1) 
acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestuia sau (3) orice 
obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată 
prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul UNCITRAL. Va fi numit un singur 
arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi LCIA (Curtea Internațională de Arbitraj 
din Londra). Arbitrajul se va desfășura la Londra, în Marea Britanie și pe parcursul 
procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi 
prevăzute în Legea Arbitrajului din 1996 sau în altă lege de a ataca oricare dintre 
deciziile arbitrale sau de a sesiza instanțele din Anglia în vederea pronunțării unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Tribunalul arbitral nu va fi 
autorizat să acorde, iar Municipiul convine că nu va solicita de la nicio altă autoritate 
judiciară vreo măsură procedurală provizorie sau de protecție prealabile pronunțării unei 
hotărâri arbitrale împotriva BERD, independent de orice prevederi din Regulamentul 
UNCITRAL. Tribunalul arbitral va fi autorizat să analizeze și să includă în procedurile, 
deciziile sau hotărârile sale orice altă dispută depusă în atenția sa în mod corespunzător 
de către BERD (însă nu și de altă parte) în măsura în care respectiva dispută ia naștere 
din acest Contract sau din orice alt contract avut în vedere prin acest Contract, dar, sub 
rezerva celor de mai sus, nicio altă parte sau nicio altă dispută nu va putea fi introdusă 
în procedurile arbitrale sau conexată la acestea. În orice procedură arbitrală, certificatul 
BERD în legătură cu orice sumă datorată BERD în baza prezentului Contract va 
constitui dovada prima facie cu privire la suma respectivă. 

(b) Independent de prevederile Secțiunii 7.05(a) de mai sus, prezentul Contract și 
celelalte contracte avute în vedere prin acesta pot fi puse în executare, la alegerea 
BERD, de instanțele competente. Municipiul este de acord, în beneficiul BERD, cu 
jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Anglia pentru toate pretențiile care iau naștere 
din prezentul Contract sau orice alt contract avut în vedere prin acesta. Prin prezentul 
Contract, Municipiul este irevocabil de acord să primească acte procedurale prin 
transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa 
Municipiul specificată în prezentul Contract. Municipiul este de acord și se angajează 
ca, pe întreaga perioadă cât are obligații în temeiul prezentului Contract, să mențină un 
agent numit în mod corespunzător, care va primi actele procedurale și orice alte citații în 
Anglia privind orice acțiune în instanță sau procedură judiciară introduse de BERD cu 
privire la prezentul Contract și va informa BERD în permanență cu privire la identitatea 
și sediul agentului. Niciuna din prevederile prezentului Contract nu va aduce atingere 
dreptului BERD de a iniția o acțiune în justiție împotriva Municipiului în orice mod 
care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție relevantă. 

(c) Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, 
repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor 
acordate BERD conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi 
aplicabile. Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de 
arbitraj potrivit Secțiunii 7.05(a) și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și 
privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că 
nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform 
articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi 
conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri arbitrale pronunțate în mod legal 
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împotriva sa, ca rezultat al subscrierii sale exprese la procedura de arbitraj, potrivit 
Secțiunii 7.05(a). 

Secțiunea 7.06. Succesori și cesionari; drepturi ale terților 

(a) Prezentul Contract va fi obligatoriu și va profita succesorilor și cesionarilor 
părților, cu excepția faptului că Municipiul nu poate cesiona sau transfera în alt mod 
drepturile sau obligațiile sale, în tot sau în parte, fără consimțământul prealabil în scris 
al BERD. 

(b) O referire din prezentul Contract la o persoană sau entitate include succesorii și 
cesionarii permiși ai acesteia. 

(c) BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate 
sau de oricare din drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract (inclusiv prin 
acordarea de participații, dar fără a se limita la aceasta) sau poate diminua riscurile sale 
decurgând din prezentul Contract prin participații la risc nefinanțate (unfunded risk 
participations), asigurări sau prin alte mijloace fără acordul Municipiului. 

(d) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 7.06(a), niciuna dintre prevederile 
prezentului Contract nu poate fi invocată de terțe părți. 

Secțiunea 7.07. Dezvăluiri 

 BERD poate să utilizeze sau să dezvăluie documente, informații și alte date cu 
privire la Municipiu și tranzacțiile prevăzute în prezentul Contract (inclusiv, dar fără 
limitare, copii ale oricăruia dintre Acordurile de Finanțare sau a oricăror Contracte 
privind Proiectul), după cum consideră potrivit, atunci când este vorba de: (a) un litigiu 
sau procedură în legătură cu sau care implică Proiectul sau orice Acord de Finanțare, în 
scopul apărării, menținerii sau punerii în executare a oricăruia dintre drepturile sau 
interesele BERD; (b) orice participație, efectivă sau propusă, sau orice altă vânzare, 
transfer, cesiune, novație sau altă modalitate de înstrăinare sau diminuare a riscului 
efectivă sau propusă, prevăzută în Secțiunea 7.06; sau (c) administrarea și supervizarea 
oricărei alte investiții care poate fi realizată în sau a oricărei finanțări care poate fi 
acordată Municipiului sau unui Afiliat al acestuia direct sau indirect de către BERD din 
timp în timp sau administrarea și supervizarea oricărui litigiu sau procedură care implică 
Municipiul sau un Afiliat al acestuia. 

Secțiunea 7.08. Renunțare la imunitatea suverană 

 Municipiul declară și garantează că prezentul Contract și angajarea Creditului de 
către Municipiu sunt acte comerciale, și nu publice sau guvernamentale și că Municipiul 
nu are dreptul să invoce imunitatea față de procedurile judiciare în legătură cu sine sau 
cu oricare dintre activele sale, din motive de suveranitate sau din alte motive în temeiul 
legii sau în orice jurisdicție în care se poate deschide acțiune în justiție pentru 
executarea oricăreia dintre obligațiile ce decurg din sau în legătură cu prezentul 
Contract. În măsura în care Municipiul sau oricare dintre activele sale are sau poate 
dobândi ulterior orice drept la imunitate față de compensare, proceduri judiciare, 
sechestru asigurator, alt tip de sechestru sau de la executarea hotărârilor judecătorești 
din motive de suveranitate sau alte motive, Municipiul renunță în mod irevocabil la 
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astfel de drepturi de imunitate în legătură cu obligațiile sale ce decurg din sau în 
legătură cu prezentul Contract. 

Secțiunea 7.09. Renunțarea la dreptul de a opune excepții 

 Municipiul, având cunoștință deplină în legătură cu conținutul și natura 
tranzacțiilor avute în vedere prin prezentul Contract, își asumă prin prezentul riscul de 
modificare a circumstanțelor în baza cărora a fost încheiat prezentul Contract, în 
conformitate cu Articolul 1271 alineatul 3 litera (c) din Codul Civil al României, și prin 
prezentul Contract renunță la orice drept de a opune excepții în baza impreviziunii. 
Municipiul renunță la orice drept de evitare a răspunderii sau obligațiilor sau de a opune 
excepții în baza forței majore sau a unui caz fortuit sau eveniment fortuit. 

Secțiunea 7.10. Confirmare din partea Municipiului 

 În sensul Articolului 1203 din Codul Civil al României, Municipiul acceptă în 
mod expres prin prezentul Contract toate clauzele din prezentul Contract care (A) 
prevăd în favoarea BERD (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunța unilateral 
Contractul sau (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor BERD, sau care (B) 
prevăd în detrimentul Municipiului (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din 
beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepții, (iv) limitarea 
dreptului de a încheia contracte cu terțe părți, (v) reînnoirea tacită a contractului, (vi) 
legea aplicabilă, (vii) clauzele compromisorii sau clauzele de derogare de la normele 
jurisdicționale, inclusiv, fără limitare, din următoarele Articole și Secțiuni: Secțiunea 
2.01 paragraful (b) și (c), Secțiunea 2.02 paragrafele (b), (c) (d) și (e), Secțiunea 2.05 
(Rambursare anticipată), Secțiunea 2.08 (Protecția valorii plăților) paragrafele (a) și 
(b), Secțiunea 2.09 (Costuri în legătură cu încetarea finanţării) paragraful (d), 
Secțiunea 2.10 (Contul Creditului), Secțiunea 2.11 (Nelegalitate), Articolul IV (Condiții 
Suspensive), Secțiunea 5.01 (Angajamente de a face), Secțiunea 5.02 (Angajamente de a 
nu face), Articolul VI (Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor), Secțiunea 7.03 
(Drepturi, remedii şi renunţări), Secțiunea 7.04 (Legea aplicabila), Secțiunea 7.05 
(Arbitraj și jurisdicție), Secțiunea 7.06 (Succesori şi cesionari; drepturi ale terţilor), 
Secțiunea 7.08 (Renunţare la imunitatea suverană) și Secțiunea 7.09 (Renunțarea la 
dreptul de a opune excepții) ale Prezentului Contract. 

Secțiunea 7.11. Exemplare 

 Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare, toate fiind considerate 
originale, însă toate aceste exemplare vor constitui unul și același contract. 

Secțiunea 7.12. Limba aplicabilă 

 Sub rezerva Secțiunii 7.11, Prezentul Contract a fost încheiat în șase (6) 
exemplare originale, în ziua şi anul menţionate mai sus, din care trei (3) exemplare 
originale vor fi în limba engleză şi trei (3) exemplare originale în limba română. În caz 
de discrepanţă sau neconcordanţă între versiunea în limba engleză şi versiunea în limba 
română a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala şi va fi aplicabilă 
părţilor.
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ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, părțile la prezentul au dispus semnarea 
prezentului Contract în numele lor, în ziua și anul menționate pe prima pagină 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

Prin: ______________________________ 

 Nume: Mihail Genoiu 

 Funcție: Primarul Municipiului Craiova 

 Adresă: Str. Al. I. Cuza nr. 7,  

  Craiova, 200585   

 În atenția: Primar 

 Fax: 0251.415.222 

 

 DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 Director Executiv: Lucia Ştefan 

 Vizat CFP: Insp. Rugeanu Simona Crenguţa 

 DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII 

 Director Executiv: Maria Nuţă 

 DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

 Director Executiv: Delia Ciucă 

 DIRECŢIA PATRIMONIU 

 Director Executiv: Ionuţ Gâlea 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 Director Executiv: Ovidiu Mischianu 
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În tabelul de mai jos sunt prezentate numele, funcțiile și adresele de e-mail ale 
persoanelor desemnate drept persoane de contact inițiale ale Municipiului în scopul 
oricărei invitații pe care BERD o poate transmite Municipiului referitoare la ClientNet: 

 

Nume Funcție Adresa de e-mail 

Lucia Stefan Director Executiv luciastefan@primariacraiova.ro 

Marcela Bragariu Sef Serviciu  bragariumarcela@primariacraiova.ro 

 

 

 

BANCA EUROPEANĂ 
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 
 

 

Prin: ______________________________ 

 Nume: _________________  

 Funcție: _________________  

Adresă: One Exchange Square 
 Londra EC2A 2JN 
 Regatul Unit al Marii Britanii 
În atenția: Operation Administration Department 
Fax: +44-20-7338-6100 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Silviu Ionuţ DUMITRACHE 
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APENDICE A– FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI 
TRAGERI DIN CREDIT  

[Va fi tipărit pe antetul Municipiului] 

 

[Data] 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  

One Exchange Square 

Londra EC2A 2JN 

Regatul Unit al Marii Britanii 

 

În atenția: Operation Administration Department 

Ref.:  Operațiunea nr. 50083 

  Cerere de efectuare a unei Trageri din Credit nr. ____ 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

1. Facem referire la contractul de credit încheiat la data de _________ ("Contractul de 
Credit") între Municipiul Craiova („Municipiul") și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare („BERD"). 

2. Termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles atunci când sunt 
folosiți în prezenta cerere. 

3. Atașăm prezentei cereri de efectuare a unei Trageri din Credit [(i) ]o Fișă Sintetică 
a Contractelor, completată, indicând contractele specifice ce urmează să fie 
finanțate din Tragerea din Credit solicitată prin prezenta cerere (împreună cu o 
descriere detaliată a sumelor totale ale tuturor Tragerilor din Credit anterioare ce au 
fost alocate acestor contracte)[, (ii) o copie conformă a acestor contracte, (iii) un 
rezumat al tuturor modificărilor și cererilor intervenite în cursul executării acestor 
contracte, inclusiv, dar fără a se limita la, informații cu privire la modificări ale 
termenilor contractelor și modificări care afectează costurile și data finalizării și 
(iv) o Fișă Sintetică a Atribuirii Contractelor]. Confirmăm că [bunurile, lucrările și 
serviciile] la care se referă prezenta cerere de efectuare a unei Trageri din Credit au 
fost sau sunt achiziționate în condițiile prevăzute în Contractul de Credit. 
Confirmăm că intenția noastră este de a implementa Proiectul în întregul său, 
inclusiv lucrări necesare să crească eficiența energetică a clădirilor în discuție, 
potrivit prevederilor din Planul de Achiziții Publice. 

4. Solicităm prin prezenta cerere următoarea Tragere din Credit conform prevederilor 
din Contractul de Credit: 

 

 Moneda solicitată:       EUR 

 Valoarea Creditului (cifre și litere):  ____________________________ 
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         ____________________________ 

    

 Data tragerii:       [Cât mai curând posibil, la o dată 
aleasă de BERD la libera sa 
alegere, dar nu mai târziu de] 

Instrucțiuni de Plată: 

 Denumirea contului Municipiului:   ____________________________ 

Nr. Contului Municipiului (nr. IBAN):   ____________________________ 

Denumirea Băncii Municipiului:              ____________________________ 

 Codul SWIFT al Băncii Municipiului:   ____________________________ 

 Adresa Băncii Beneficiarului:                           ____________________________ 

                                                                    ____________________________ 

                                                                    ____________________________ 

 [Codul TIN al Municipiului:     ___________________________] 

Detaliile Băncii Corespondente a Băncii Beneficiarului: 

 

 Denumirea băncii corespondente:   ____________________________ 

Codul SWIFT al băncii corespondente:    ____________________________ 

Adresa băncii corespondente:                    ____________________________ 

                                                                   ____________________________ 

                                                                   ____________________________ 

Denumirea contului:                                      ____________________________ 

Nr. Contului Băncii Municipiului  (nr. IBAN): ____________________________ 

Referința plății:                                        ____________________________ 

5. Prin prezenta declarăm și garantăm că:  

(a) toate documentele transmise BERD conform Secțiunii 4.01 din Contractul de 
Credit sunt în vigoare, produc efecte și sunt necondiționate  

(b) declarațiile și garanțiile făcute în Contractul de Credit și în celelalte documente 
prevăzute în acesta sunt adevărate și reale la data prezentei cereri, ca și cum 
respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data prezentei cereri; 

(c) nu s-a produs, nu continuă și nu este iminentă producerea niciunui Caz de 
Neîndeplinire a Obligațiilor sau orice caz care, cu acordarea unei notificări, cu 
trecerea timpului sau luarea oricărei hotărâri sau oricare dintre combinațiile 
între cele enumerate anterior, ar deveni un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor; 

(d) efectuarea tragerii din Tragerea din Credit nu va avea ca urmare încălcarea de 
către Municipiu a niciunei prevederi din statutul său și/sau din orice alt 
document constitutiv, a niciunei prevederi din niciun contract sau act juridic la 
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care Municipiul este parte (inclusiv Contractul de Credit) sau prin care 
Municipiul este angajat sau conform oricărei legi aplicabile Municipiului; 

(e) nu a intervenit nimic care să aibă un efect negativ semnificativ asupra 
Proiectului, a operațiunilor Municipiului sau a situației financiare ori a 
capacității Municipiului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin 
orice Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul;  

(f) informațiile referitoare la utilizarea sumelor aferente tuturor Tragerilor 
anterioare din Credit și a sumelor aferente actualei Trageri din Credit cu privire 
la contractele descrise în Fișa Sintetică a Contractelor sunt corecte și toate 
contractele la care se face referire în respectiva fișă sunt în vigoare și produc 
efecte juridice depline; și 

(g) sumele aferente acestei Trageri din Credit îi sunt necesare Municipiului în 
scopul îndeplinirii Proiectului și folosirea acestor Trageri din Credit va fi 
următoarea: [De inserat de către Municipiu detalii cu privire la folosința 
propusă a sumelor din Tragerile din Credit] [și  

(h) Municipiul nu a aplicat nicio restricție cu privire la eligibilitate sau origine la 
atribuirea unui anumit contract ce urmează a fi finanțat din Tragerile din Credit 
propuse, iar un astfel de contract nu a fost atribuit niciunui furnizor, contractant 
sau consultant sau niciunui sub-furnizor, subcontractant sau sub-consultant 
incluși în lista BERD privind persoanele sau entitățile neeligibile pentru 
primirea unui contract finanțat de BERD sau pentru primirea de finanțare din 
partea BERD, listă ce poate fi consultată pe pagina de internet a BERD (sau pe 
orice altă pagină sau adresă ulterioară a BERD).] 

6. Declarațiile și garanțiile de la alin. 5 de mai sus vor continua să fie adevărate și 
reale la data efectuării Tragerii din Credit și vor produce aceleași efecte ca și cum 
respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data Tragerii din Credit. În cazul 
în care o declarație sau garanție nu mai este adevărată și reală la data efectuării 
Tragerii din Credit sau înainte de această dată, vom notifica imediat BERD și, la 
cererea BERD, vom rambursa orice sumă care a fost sau care este plătită de BERD 
în legătură cu respectiva Tragere din Credit. 

7. Municipiul va păstra toate facturile primite din partea tuturor contractanților cu 
privire la toate plățile ce urmează a fi făcute de acesta din sumele aferente acestei 
Trageri din Credit, iar aceste facturi vor fi puse la dispoziția BERD, dacă BERD 
solicită acest lucru, Municipiul asigurând accesul personalului BERD la consultarea 
acestor facturi. 

Cu stimă, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

Prin: ______________________________ 
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 REPREZENTANT AUTORIZAT1 

                                                 
1 A fi semnat de către un reprezentant autorizat al Municipiului, astfel cum este prevăzut în certificatul 

privind desemnarea și autoritatea persoanelor autorizate furnizat.  
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Atașament 1 la Apendice A – Formularul fișei sintetice a Contractelor 

 

Partea A 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

Data: 

Fișă Sintetică a Contractului 

Numele operațiunii 

DTM ID 

Nr. Cerere privind efectuarea Tragerilor din Credit 

Anexa A 

Plăți ce urmează să fie plătite din această tragere  

Nume/număr primul contract:     

Denumirea Contractantului:     

Moneda Contractului:     

Suma Contractului:     

Data Contractului:     

Număr factura 
Sumă factură (in moneda 
contractului) Dată factură Rata de schimb 1/ 

Suma plății (în 
moneda creditului) 
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Lista extinsa după cum se cere         

          

Sub-total        0 

1/  moneda contractului/ moneda creditului la data plății 

Nume/număr al doilea contract:     

Denumirea Contractantului:     

Moneda Contractului:     

Suma Contractului:     

Data Contractului:     

Număr factura 
Sumă factură (in moneda 
contractului) Dată factură Rata de schimb 1/ 

Suma plății (în 
moneda creditului) 

          

          

          

Lista extinsa după cum se cere         

          

Sub-total        0 

1/  moneda contractului/ moneda creditului la data plății 

A se repeta pentru fiecare contract 

Suma totală a acestei plăți       0 



Versiune Confidențială  ref: c ro grc cpb 9001 
Sub rezerva modificărilor  Data versiunii preliminare: 22/11/2018 
 

 A-7

Partea B 

Situația plăților efectuate din plățile din credit anterioare 

Nume / Număr Contract Numărul tragerii 
Suma plătită la zi  
(moneda contractului) Data plății din credit Rata de schimb 1/ 

Suma plătită la zi  (moneda 
creditului) 

Primul Contract           

  1         

  2         

  3         

  etc.         

             Sub-total           

Al doilea Contract         

  2         

  3         

  4         

  etc.         

             Sub-total         

Al treilea Contract           

            

A se repeta după cum este 

cazul           

            

            

Total         0 
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1/  moneda contractului/ moneda creditului la data plății 

Notă: Vă rugăm să indicați sub-totalul per contract 
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Atașament 2 la Apendice A – FORMULARUL FIȘEI SINTETICE DE 
ACORDARE A CONTRACTULUI 

 
Numărul Contractului.:  
Descriere:  
Informații Generale  

Valoare contractuală estimată 
înainte de licitație: 

 

Procedură de achiziție întrebuințată:  
Licitație  

Data anunțului de participare la 
licitație: 

 

Data de primire a ofertelor:  
Număr ofertelor primite:  
Numele participanților la licitație și 
prețurile oferite: 

 

Ofertele respinse pe bază de 
naționalitate a participanților sau a 
originii bunurilor sau a serviciilor: 

 

Număr de contestații/plângeri:  
Numele și naționalitatea celor ce au 
formulat contestație/plângere și 
temeiul acestora: 

 

Rezultatul plângerilor/contestațiilor:  
Autoritatea finală ce a soluționat 
plângerea/contestația: 

 

Contractare  

Numele câștigătorului licitației:  
Valoarea contractului la momentul 
adjudecării: 

 

Data adjudecării contractului și a 
semnării acestuia: 

 

Data la care se așteptă finalizarea 
contractului: 
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APENDICE B- FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA 
ȘI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE 

 

[Va fi tipărit pe antetul Municipiului] 

 

[Data] 

 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

One Exchange Square 

Londra EC2A 2JN 

Regatul Unit al Marii Britanii 

 

În atenția: Operation Administration Department 

 

Ref:  Operațiunea Nr. 50083 

  Certificat privind desemnarea și autoritatea 
 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

În conformitate cu contractul de credit din data de [               ] (“Contractul de Credit”) 
încheiat între Municipiul Craiova (“Municipiul”) și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”), eu, subsemnatul, Primar  al Municipiului, legal 
autorizat de Consiliul Local al Municipiului, certific prin prezenta că lista de mai jos 
cuprinde numele, funcția și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate, 
persoane care sunt și vor continua să fie autorizate (până în momentul primirii de către 
BERD a unei notificări scrise din partea Municipiului în sensul că persoanele respective 
sau unele dintre acestea nu mai sunt autorizate), fiecare în parte, în numele 
Municipiului: 

 

(1) să semneze Contractul de Credit, orice cerere de efectuare a unei Trageri din 
Credit, certificatele, scrisorile sau alte documente care trebuie furnizate conform 
Contractului de Credit și orice alte contracte la care BERD și Municipiul sunt 
părți în legătură cu acestea; și 

 

(2) să întreprindă orice acțiuni necesare sau cerute a fi întreprinse de Municipiu  
conform Contractului de Credit sau oricărui alt contract la care BERD și 
Municipiul sunt părți în legătură cu acesta: 
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NUME   FUNCȚIE   SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ 

 

___________  ___________  ________________________ 

___________  ___________  ________________________ 

___________  ___________  ________________________ 

___________  ___________  ________________________ 

Certific, de asemenea, că plățile din credit efectuate conform Contractului de Credit 
trebuie efectuate în următorul cont (sau în alt cont pe care Municipiul îl indică BERD la 
un moment dat): 

 

Instrucțiuni de plată (Detaliile bancare ale Municipiului): 

 

Denumirea contului Municipiului ______________________________ 

Nr. contului Municipiului (nr. IBAN): ______________________________ 

Denumirea băncii Municipiului: ______________________________ 

Codul SWIFT al băncii Municipiului:  ______________________________ 

Adresa băncii Municipiului: ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Codul TIN al Municipiului:  ____________________________] 

Detalii privind banca corespondentă a băncii Municipiului: 

 

Denumirea băncii corespondente:  ______________________________ 

Codul SWIFT al băncii corespondente:  ______________________________ 

Adresa băncii corespondente: ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Denumirea contului băncii Municipiului: ______________________________ 

Nr. contului băncii Municipiului  (nr. IBAN): ______________________________ 

Referință: ______________________________ 

 

 

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, semnez prezentul certificat la data 
menționată pe prima pagină.  

 

Cu stimă, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

Prin:  ______________________________ 

 Nume:  [•] 

 Funcție:  Primar 
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APENDICE C– FORMULAR DE CERTIFICAT DE GARANȚIE  

[Va fi tipărit pe antetul Municipiului] 

 

[Data] 

 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  

One Exchange Square 

Londra EC2A 2JN 

Regatul Unit al Marii Britanii 

 

În atenția: Operation Administration Department 

 

Ref.:  Operațiunea nr. 50083 

  Certificat de Garanție 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

Facem referire la contractul de credit încheiat la data de [                 ] ("Contractul de 
Credit") între Municipiul Craiova („Municipiul") și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare („BERD"). Termenii definiți în Contractul de Credit vor 
avea același înțeles atunci când sunt folosiți în prezentul formular. Eu, subsemnatul, 
Primar al Municipiului, legal autorizat de Consiliul Local, certific prin prezenta că: 

 

(1) cu excepția celor descrise in anexa atașată sau care sunt în alt mod gajate în mod 
valabil sau atribuite BERD ca garanție pentru Credit, de [la data primei Trageri din 
Credit în condițiile Creditului [la data la care a fost furnizat ultimul certificat de garanție 
potrivit Contractului de Credit], Municipiul nu a deschis orice Conturi de Trezorerie, 
nici nu a încasat orice venituri proprii în legătură cu care Contractul de Garanție prevede 
că vor face obiectul Garanției. 

(2) În măsura în care Municipiul a devenit proprietarul oricăror bunuri sau drepturi 
descrise la paragraful 1 cu privire la care orice Acord de Finanțare are în vedere că ar 
deveni o parte a Garanției, în termen de 60 de zile de la data acestui document  
Municipiul va lua toate măsurile necesare sau de dorit să fie luate de către acesta pentru 
a constitui și perfecta Garanția prevăzută de către orice asemenea Acord de Finanțare. 

(3) Sub rezerva paragrafului 2, Contractul de Garanție constituie o garanție valabilă și 
perfectată asupra obiectului garanției acoperite de Contractul de Garanție.  

 

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, semnez prezentul certificat la data 
menționată pe prima pagină.  
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Cu stimă, 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

Prin:  ______________________________ 

 Nume:  [•] 

 Funcție:  Primar 
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ANEXA 1– PLANUL DE MĂSURI SOCIALE ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI (ESAP) 

Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

PR1 Evaluarea si managementul impactului si aspectelor de mediu si sociale 

1.1 Furnizarea catre BERD a unui 
raport anual privind progresul, 
referitor la urmatoarele aspecte: 

• masurile privind Planul de 
Masuri Sociale si de Protectie a 
Mediului (ESAP)  
• performanta de mediu si sociala 
a activitatilor Proiectului 
(raportul se va baza pe formatul 
standard furnizat de BERD) 

Monitorizarea 
performantei 

BERD PR1 Resurse 
interne ale 
Municipiului 

Raport anual 
(Raport Anual 

privind 
Aspecte de 
Mediu si 
Sociale 

(AESR)) 

Raportul va fi 
depus de 
Municipiu in 
atentia BERD si 
aprobat  

 

1.2 Includerea unor criterii de mediu, 
de sanatate, siguranta si sociale 
in procedura (Documentatia de 
Licitatie) pentru selectarea si 
evaluarea furnizorilor de servicii 
externi (inclusiv pentru 
antreprenorul responsabil cu 
reabilitarea cladirilor). 

Includerea unor cerinte de mediu, 

Identificare, 
managementul 
si reducerea 
riscurilor de 
mediu si sociale 

Controlul 
activitatilor 
subcontractate 

BERD PR1 Resurse 
interne ale 
Municipiului 

 

iulie 2019 (si 
in toate 
cazurile 

inainte de 
selectarea 

antreprenorilor 
pentru 

reconstructia 
cladirilor) 

Procedura 
actualizata 
pentru selectarea 
antreprenorilor 

  

Cerinte integrate 
in contracte 

 



Versiune Confidențială  ref: c ro grc cpb 9001 
Sub rezerva modificărilor  Data versiunii preliminare: 22/11/2018 
 

A2-2 

 

Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

de sanatate, siguranta si sociale 
in contractele incheiate cu 
antreprenorii si furnizorii. 

1.3 Desemnarea unui manager de 
mediu care sa monitorizeze 
performanta de mediu/sociala/de 
munca/privind siguranta si 
sanatatea a lucrarilor civile 
realizate de antreprenori. 

Controlul 
activitatilor 
contractate 

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
interne ale 
Municipiului 

 

Anterior 
atribuirii 

contractelor 

Desemnarea 
managerului de 
mediu  

 

1.4 Asigurarea ca Antreprenorii 
dezvolta si implementeaza 
planuri de managementul 
constructiei care sa abordeze 
riscurile de mediu, sociale si 
privind siguranta si sanatatea 
(EHSS). 

Managementul 
riscurilor EHSS 
si supravegherea 
antreprenorilor  

Cele mai 
bune practici 

Resursele 
interne ale 
antreprenorulu
i 

Anterior 
inceperii 

constructiei 
cladirilor 

Planuri de 
managementul 
sigurantei 
mediului si de 
masuri sociale 
aprobate de 
Managerul de 
Mediu al 
Municipiului  

 

 

 

1.5 Dezvoltarea si implementarea Diminuarea si BERD PR1 Resurse Implementarea Sistem integrat  



Versiune Confidențială  ref: c ro grc cpb 9001 
Sub rezerva modificărilor  Data versiunii preliminare: 22/11/2018 
 

A2-3 

 

Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

unui sistem integrat de 
managementul mediului, 
sanatatii, sigurantei si pentru 
masuri sociale, aliniat 
standardelor internationale  
ISO14001 pentru mediu si 
ISO45001 pentru sanatate si 
siguranta. 

Considerarea obtinerii unei 
certificari ISO14001 si 
ISO45001 pentru acest sistem. 

 

managementul 
riscurilor 
privind mediul, 
sanatatea, 
siguranta si 
masurile sociale  

interne ale 
Municipiului 

 

Consultanti 
externi daca 
este necesar  

sistemului 
integrat de 

management 
pana in 

decembrie 
2020 

 

Obtinerea 
certificarii 
ISO45001 

pana in iunie 
2021 

(recomandare) 

de management 
ala Municipiului 
conform 
standardelor 
internationale  

1.6 Dezvoltarea unei furnizare 
responsabile. Politica va incuraja 
descrierea produselor cu 
certificare de origine 
responsabila fata de produse 
similare fara certificare. De 
exemplu:   

- 100% din produsele din 
lemn trebuie sa fie 

Minimizarea 
impactului 
asupra mediului 
al materialelor 
obtinute, 
incurajarea 
producatorilor 
sa-si 
imbunatateasca 

Cele mai 
bune practici 
(certificarile 
includ: FSC, 
PEFC, 
BES6001, 
ISO14001) 

 

Resurse 
interne ale 
Municipiului 

 

Etape de 
achizitie  

Implementarea 
politicii  

 

 

Statistici privind 
produsele 
achizitionate cu 
certificare  
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

obtinute si 
comercializate in mod 
legal. 

- 100% din achizitiile de 
materiale care nu 
presupun costuri 
suplimentare trebuie sa 
aiba certificari de origine 
responsabile. 

- Antreprenori ar trebui sa 
ofere o analiza minima 
privind circuitul in 
natura pentru materialele 
incorporate.   

 

si sa-si certifice 
procedurile de 
productie si sa 
utilizeze 
materiale 
ecologice in 
lucrarile 
constructii si sa 
faca evaluari 
privind raportul 
dintre 
costuri/ciclul de 
viata.  

 

  

 

PR2 Conditii de munca 

2.1 Asigurarea ca mecanismul de 
solutionare a plangerilor 
implementat in cadrul 
Municipiului include un 
mecanism pentru toti 

Acces la 
feedback din 
partea 
angajatilor 
antreprenorilor 

BERD PR2 

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
interne ale 
Municipiului 

iunie 2019 Clauza in 
Documentatia 
de Licitatie 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

antreprenorii, pe durata tuturor 
etapelor de implementare a 
Proiectului. 

PR3 Eficientizarea utilizarii resurselor si combaterea si prevenirea poluarii 

3.1 Utilizarea unor containere 
adecvate (si marcate) pentru 
stocarea deseurilor periculoase 
(cum ar fi ulei motor uzat, filtre, 
cartuse goale, DEEE, sedimente, 
etc.). 
Asigurarea colectarii deseurilor 
periculoase de catre societati de 
colectare a deseurilor autorizate. 
Dezvoltarea unui registru de 
urmarire (privind eliminarea 
finala a deseurilor). 

Prevenirea 
poluarii solului  

BERD PR3 

Cele mai 
bune practici  

 

Resurse 
internet RAT  

septembrie 
2019 

Utilizarea de 
containere 
adecvate. 

Contracte cu 
societati 
autorizate 
semnate de 
RAT. 

Implementarea 
registrului de 
urmarire a 
deseurilor. 

 

3.2 Asigurarea ca toate 
autovehiculele sunt intretinute in 
conformitate cu bunele practici si 
specificatiile producatorilor 
respectivi. 
Asigurarea ca aprovizionarea cu 

Prevenirea 
poluarii aerului  

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
interne RAT 

Consultanti 
externi daca 
este necesar 

Intretinere 
continua  

Rapoarte de 
intretinere 
disponibile  
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

combustibil pentru autobuze este 
realizata de la comercianti 
autorizati. 

Certificate din 
partea 
comerciantilor 
de combustibil  

3.3 Asigurarea ca autobuzele scoase 
din circulatie vor fi casate in 
conformitate cu legea, de catre o 
firma autorizata. 

Controlul 
activitatilor 
subcontractate   

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
interne RAT si 
ale 
Municipiului 

Conform 
dinamicii de 

livrare a noilor 
autobuze  

Toate 
autobuzele 
scoase din 
circulatie vor fi 
casate si 
certificatele vor 
fi furnizate  

 

3.4 Dezvoltarea si implementarea 
unui Sistem de Management 
Energetic pentru cladiri, conform 
standardelor ISO50001. 

 

Considerarea obtinerii unei 
certificari ISO50001. 

Optimizarea 
managementului 
energetic si de 
mediu prin 
intermediul unui 
sistem formal  

Recunoastere 
internationala  

BERD PR3 

 

 

 

 

 

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
interne ale 
Municipiului 

Consultanti 
externi daca 
este necesar 

decembrie 
2023 pentru 
dezvoltarea 

sistemului de 
management 

energetic 

 

Plan de activitati 
pentru obtinerea 
standardului 
adoptat de 
echipa de 
management a 
Municipiului  

 

Sistemul de 
management 
este conform 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

standardelor 
internationale  

3.5 Desemnarea/nominalizarea unui 
Manager Energetic al 
Municipiului.  

Resurse interne 
adecvate si 
calificate  

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
interne ale 
Municipiului 

 

martie 2019 Desemnarea/no
minalizarea unui 
Manager 
Energetic al 
Municipiului 

 

3.6 Pe durata perioadei de reabilitare 
a cladirilor, implementarea unor 
bune practici pentru gestionarea 
deseurilor, inclusiv sortarea 
deseurilor, reutilizarea si 
reciclarea acestora cat de mult 
posibil, protejarea solului si 
apelor subterane, eliminarea 
finala a deseurilor intr-o maniera 
controlata, etc., 

Asigurarea colectarii deseurilor 
periculoase de societati de 
colectare a deseurilor autorizate. 
Dezvoltarea unui registru de 
urmarire (privind eliminarea 
finala a deseurilor). 

Prevenirea 
poluarii solului 
si a apei  

BERD PR3 

Cele mai 
bune practici  

 

Resursele 
antreprenorulu
i 

Pe durata 
perioadei de 
constructie  

Implementarea 
unor masuri de 
control adecvate 
privind 
gestionarea 
deseurilor 

 

Implementarea 
registrului de 
urmarire a 
deseurilor 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

Municipiul va verifica practicile 
antreprenorului. 

3.7 Pregatirea unui Plan pentru 
Protectia Calitatii Aerului.  

Acest plan permite asigurarea 
diminuarii efectelor adverse 
asupra calitatii aerului din cauza 
lucrarilor de excavare si 
traficului cauzat de lucrarile de 
constructie (planificarea 
localizarii sprinklerilor de apa si 
a instalatiilor de spalare a rotilor, 
acoperitori pentru camioanele 
pline, localizarea 
amplasamentelor de depozitare a 
materialelor de constructie). 

 

Calitatea aerului Reglementari 
nationale. 

 

Cele mai 
bune practici 

 

 

Masuri 
preventive 
pentru 
asigurarea 
calitatii 
aerului/preveni
rea poluarii 
prevazute prin 
Acordul de 
Mediu  

Anterior si pe 
durata 

lucrarilor de 
constructie  

Planul pentru 
Protectia 
Calitatii Aerului 
aprobat de 
Municipiu. 

Antreprenorii 
transmit 
rapoarte privind 
executarea 
Planului pentru 
Protectia 
Calitatii 
Aerului. 

 

 

3.8 Estimarea, diminuarea si 
monitorizarea impactului asupra 
apelor de suprafata subterane pe 
santier pe durata Constructiei. 

Acest lucru include prezenta pe 

Gestionarea 
impactului 
asociat 
consumului de 
apa si evacuarii 

BERD PR3 

 

Antreprenor 

Consultanti 
independenti 
si/sau 
laborator 

Anterior si pe 
durata 

lucrarilor de 
constructie 

Existenta unor 
echipamente 
care sa 
diminueze 
impactul asupra 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

santier a unor echipamente 
pentru scurgerile de ulei si canale 
de scurgere pentru apa grea, 
precum si prezenta unui personal 
competent care sa le opereze. 

apelor uzate acreditat apei 

3.9 Stabilirea unui plan de 
management privind azbestul, 
care sa contina inclusiv cerinte 
privind sanatatea si siguranta, un 
program de eliminare si 
evacuare, precum si defalcarea 
costurilor conexe.  

Sanatatea si 
siguranta in 
munca si la 
nivelul 
comunitatii 

Bune practici 
la nivel de 
sector 

 

BERD PR3 
si PR4 

Resursele 
antreprenorulu
i 

Anterior 
inceperii 

lucrarilor de 
constructie  

Planul de 
management 
privind azbestul 
aprobat si 
implementat de 
Municipiu 

 

3.10 Pregatirea unui Plan de 
Interventie, care sa cuprinda 
masurile ce vor fi luate in cazul 
unor poluari accidentale pe 
durata lucrarilor de reabilitare. 

Protectia 
mediului si a 
sanatatii si 
sigurantei 

 

Coordonare cu 
Autoritatile   

 

 

Reglementar
e nationala 

 

BERD PR3 
si PR4 

Resursele 
antreprenorulu
i 

Anterior 
inceperii 

lucrarilor de 
constructie 

Planul de 
Interventie  

Aprobat de 
Autoritatea 
pentru Situatii 
de Urgenta 
(ISU) 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

PR4 Masuri de sanatate si securitate 

4.1 Dezvoltarea si implementarea 
unui Sistem de Management 
pentru Siguranta Traficului 
Rutier pentru flota de 
autovehicule, conform 
standardelor ISO39001, prin 
urmarea unei proceduri standard 

in 6 pasi1. 

 

Considerarea obtinerii unei 
certificari ISO39001. 

Diminuarea si 
gestionarea 
riscurilor 
privind 
siguranta rutiera 

 

Recunoastere 
internationala  

BERD PR4 

 

 

 

 

 

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
interne RAT 

 

Consultanti 
externi daca 
este necesar 

decembrie 
2020 pentru 
dezvoltarea 

sistemului de 
management a 

sigurantei 
rutiere 

Plan de activitati 
pentru obtinerea 
standardului 
adoptat de 
Consiliul RAT  

 

Sistemul de 
management 
este conform 
standardelor 
internationale 

 

4.2 Implementarea unor proceduri si 
indrumari de siguranta care sa 
ofere asigurarea ca lucratori 
utilizeaza in mod corespunzator 
echipamentul individual de 
protectie in cadrul depoului de 
autobuze. 

Optimizarea 
managementului 
sanatatii si 
sigurantei prin 
intermediul unui 
sistem formal  

BERD PR4 

 

Resurse 
interne RAT 

 

iunie 2019 Tinerea de 
evidente si 
luarea de masuri 
de remediere  

 

                                                 
1 Consultati Ghidul de pornire pentru ISO 39001, www.iso.org 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

4.3 Asigurarea ca un manager  
pentru protectia mediului, 
sanatatii si sigurantei (HSE) este 
desemnat, avand responsabilitati 
clar definite pentru a monitoriza 
performanta muncii, sanatatii si 
sigurantei lucrarilor civile 
realizate de antreprenori. 

Reserse 
adecvate din 
partea 
antreprenorului  

Reglementar
e nationala 

Resursele 
antreprenorulu
i 

 

 

 

Anterior 
inceperii 

lucrarilor de 
constructie 

Desemnarea 
unui manager 
HSE pentru 
Antreprenor 

 

4.4 Desemnarea unui Inginer-
Supervizor care sa garanteze o 
prezenta permanenta pe santier si 
al carui scop va include 
supraveghere si raportare HSE. 

Resurse 
adecvate pentru 
supravegherea 
antreprenorilor  

Cele mai 
bune practici 

Resurse 
externe  

 

Anterior 
inceperii 

lucrarilor de 
constructie 

Inginerul-
Supervizor 
desemnat si care 
raporteaza fata 
de Municipiu 
privind 
performanta 
HSE a 
Antreprenorului   

 

 

4.5 Asigurarea ca Antreprenorul 
efectueaza Evaluari de Risc 
specifice (e.g. metodele HAZID, 
HAZOP, HAZAN) si le include 

Evaluarea 
riscurilor si 
implementarea 
de masuri 

Cele mai 
bune practici 

Resursele 
antreprenorulu
i 

Anterior 
inceperii 

lucrarilor de 
constructie 

Evaluarile de 
risc sunt incluse 
in Planul de 
Constructie HSE  
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

in Planul de Constructie HSE. preventive  

4.6 Pe durata constructiei cladirilor, 
stabilirea si monitorizarea 
Indicatorilor Cheie de 
Performanta privind sanatatea si 
siguranta. 

Monitorizarea 
performantei 
privind 
sanatatea si 
siguranta 

 

 Resurse 
interne ale 
Municipiului 

 

Pe durata 
perioadei de 
constructie 

Dezvoltarea 
Indicatorilor 
Cheie de 
Performanta si 
raportarea de 
statistici HSE 
catre BERD  

 

4.7 Implementarea unor masuri 
pentru protectia sanatatii si 
sigurantei publice, inclusiv 
notificarea anterioara a lucrarilor, 
amplasarea unor semnalizari, 
bariere adecvate, etc. Aceste 
masuri se vor referi, de 
asemenea, si la materialele de 
constructii. 

Protectia 
sanatatii si 
sigurantei la 
nivelul 
comunitatii  

 

BERD PR4 

 

Cele mai 
bune practici 

Resursele 
antreprenorulu
i 

Pe durata 
perioadei de 
constructie 

Planul de lucru 
privind protectia 
sanatatii si 
sigurantei 
publice aprobat 
de ISU si de 
Municipiu si 
avizat de 
Inginerul-
Supervizor 

Masuri 
implementate 

 

4.8 Organizarea si furnizarea de 
activitati de constientizare si 

Protectia 
sanatatii si 

BERD PR4 Resursele 
antreprenorulu

Anterior 
inceperii 

Definirea si 
implementarea 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

sensibilizare privind Siguranta 
Rutiera pentru personal si 
comunitate, in legatura cu 
proiectele. 

 

sigurantei la 
nivelul 
comunitatii  

 

 

Cele mai 
bune practici  

i lucrarilor de 
constructie 

Programului de 
activitati de 
constientizare si 
sensibilizare 
privind 
Siguranta 
Rutiera pentru 
personal si 
comunitate  

PR5 Achizitionarea de terenuri, relocarea involuntara si stramutare economica 

Nu este aplicabil 

PR6 Conservarea biodiversitatii si a resurselor naturale vii 

Nu este aplicabil 

PR7 Populatii indigene 

Nu este aplicabil 

PR8 Patrimoniu cultural 

8.1 Colationarea si implementarea 
unor masuri de diminuare a 
impactului asupra patrimoniului 
cultural prin intermediul unui 

Conservarea 
valorii 
patrimoniului 
cultural   

BERD PR8 

 

Reglementari 

Consultanti 
independenti, 
in faza de 
proiectare 

Planul integral 
va fi dezvoltat 

anterior 
perioadei de 

Pregatirea si 
implementarea 
Planului de 
Management 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

Plan de Management pentru 
Patrimoniul Cultural pentru cele 
doua cladiri monument 
istoric/istorice. 

 

Planul va include tehnici de 
constructie care vor fi definite in 
Proiectul Principal si care vor fi 
clar specificate in documentatia 
de licitatie. 

 

 

 

locale constructie  

  

Implementare 
pe toata durata 

proiectului 

pentru 
Patrimoniul 
Cultural 

 

PR10 Dezvaluirea de informatii si implicarea partilor interesate 

10.1 Dezvoltarea, implementarea, 
revizuirea anuala si actualizarea 
Planului de Implicare a Partilor 
Interesate (SEP). 

SEP va include informatii 
privind: 

- perturbarea serviciilor 
publice la cladirile 

Informarea si 
implicarea 
partilor 
interesate 

 
 
 
 
 

BERD PR10 

 

 
 
 
 
 
 

Resurse 
interne ale 
Municipiului 

 

martie 2019 
pentru prima 

versiune a SEP 

 

Revizuire 
anuala 

Primul SEP va 
fi publicat pe 
pagina de 
internet a 
Municipiului in 
martie 2019. 

 

SEP va fi 
actualizat la 
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Nr. Masuri 

Riscuri privind 
protectia 

mediului si 
protectia sociala 

(raspundere/ 
beneficii) 

Cerinte 

(legislative, 
cerinte de 

performanta 
(PR) BERD, 
cele mai bune 

practici) 

Resurse, 
necesitati 

investitionale, 
responsabilitat

e 

Calendar  

Obiective si 
criterii de 

evaluare pentru 
o implementare 

reusita  

Observatii 

afectate; 

- cladirile afectate anterior 
si pe durata lucrarilor de 
constructie (comunicare 
prin intermediul paginii 
de internet a 
Municipiului); 

- punctul de contact la care 
publicul poate depune 
plangeri si/sau exprima 
ingrijorari; 

- mecanismul de 
solutionare a plangerilor 
depuse la nivelul 
comunitatii. 

 

SEP va cuprinde informatii atat 
despre componentele de 
transport, cat si despre cladiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

sfarsitul fiecarui 
an pentru 
urmatorul an. 
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ANEXA 2- LISTA DE AUTORIZAȚII 

 
 
 

1. Hotărârea (Hotărârile) Comisiei de Autorizare privind Împrumuturile Locale în 
formă și conținut satisfăcătoare pentru BERD pentru aprobarea: (i) finanțării avute 
în vedere de prezentul Contract, conform articolului 61(3) din Legea Finanțelor 
Publice Locale; și (ii) Tragerilor din Credit de efectuat din Creditul prevăzut în 
prezentul Contract, potrivit OUG Nr. 37 din 26 martie 2008, cu modificările 
ulterioare; 
 

2. Hotărârea (hotărârile) Consiliului Local al Municipiului în formă și conținut 
satisfăcătoare pentru BERD prin care se aprobă contractarea de către Municipiu a 
finanțării avute în vedere în prezentul Contract, conform Legii Finanțelor Publice 
Locale și încheierea de către Municipiu a acestui Contract; 
 

3. Hotărârea (hotărârile) Consiliului Local al Municipiului în formă și conținut 
satisfăcătoare pentru BERD prin care se aprobă constituirea de către Municipiu a 
Garanției avută în vedere în prezentul Contract și în Contractul de Garanție, 
conform Legii Finanțelor Publice Locale și Codului Civil și încheierea de către 
Municipiu a Contractului de Garanție; 
 

4. Hotărârea (hotărârile) Consiliului Local al Municipiului în formă și conținut 
satisfăcătoare pentru BERD prin care se aprobă încheierea de către Municipiu a 
Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 
 

5. înregistrarea prezentului Contract în registrul datoriei publice locale ținut de 
Municipiu, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale, în formă și 
conținut satisfăcătoare pentru BERD; 
 

6. dovada înregistrării Contractului de Garanție în evidențele Municipiului, în 
conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale, în formă și conținut 
satisfăcătoare pentru BERD; 
 

7. Hotărârea (hotărârile) Consiliului Local al Municipiului privind desemnarea unei 
persoane responsabile cu ținerea sub-registrului datoriei publice locale al 
Municipiului; 
 

8. înregistrarea Contractului de Garanție în Arhivă; 
 

9. scrisoare de confirmare a depunerii prezentului Contract la Ministerul Finanțelor 
Publice în termen de 10 zile de la semnarea acestui Contract, în conformitate cu 
Legea Finanțelor Publice Locale; 
 

10. Hotărârea (hotărârile) Consiliului Local al Municipiului Craiova în formă și 
conținut satisfăcătoare pentru BERD prin care se stabilește realizarea Proiectului;  
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ANEXA 3–PLAN DE ACHIZITII 

                   Calendar 

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

Nr. Descriere Valoare 
contractuală 

estimată 
(excluzând 

TVA)  

Finanțare din 
partea 
BERD 

(excluzând 
TVA)  

Finanțare din 
partea altora 

  Tipul 
Contractului 

Metoda de 
Achiziție 

Invitație 
precalificare 

lună/an 

Rezultate 
precalificare 

lună/an 

Invitație 
la 

licitație 
lună/an 

Acordare a 
Contractului 

lună/an 

Finalizarea 
Contractului 

lună/an Finanțator Valoare 
(excluzând 

TVA)  

  Cheltuieli de Capital (CapEx)                       

1 
Reabilitare din punctul de vedere al Eficienței 
Energetice a Clădirilor Publice 12.000.000 8.000.000 Municipiul 4.000.000 Lucrări Deschisă N/A N/A dec-18 sept-19 nov-22 

2 

Achiziționarea a până la 40 de Autobuze EURO VI 
Diesel și echipamente și servicii conexe 

7.000.000 7.000.000     Bunuri Deschisă N/A N/A dec-18 iun-19 mar-20 

  Cheltuieli de Capital Totale 19.000.000 15.000.000   4.000.000               

  
Cooperare tehnică  

                      

1 
Due dilligence tehnic, economic și ecologic – 
Eficiență Energetică  75.000    FSEV 75.000 Consultanță 

Contractare 
Directă N/A N/A       

2 
Due dilligence tehnic, economic și ecologic - 
Transport 70.000 70.000     Consultanță 

Contractare 
Directă N/A N/A       

3 
GCAP  

200.000   *TBD 200.000 Consultanță 
Selecționare 
Competitivă N/A N/A feb-19 iun-19 ian-20 

4 
Suport PIU  

75.000   FSEV 75.000 Consultanță 
Contractare 

Directă N/A N/A feb-19 iun-19 iun-20 

  TC Total 420.000 70.000   350.000               

  Total: 19.420.000 15.070.000   4.350.000               

 
Note:  

 Anunțul general privind achizițiile publice va fi publicat pe site-ul web al Oportunităților de Achiziții al Băncii în noiembrie 2018 
 

TVA-ul va fi acoperit de către Municipiu 
 *) TBD – donator internațional sau FSA (SSF)             
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PREZENTUL CONTRACT DE GARANTIE(prezentul ,,Contractˮ)s-a incheiat la data de 

[●] 

INTRE: 

(1) MUNICIPIUL CRAIOVA, municipiu care isi desfasoara activitatea in conformitate 
cu legile romane si care actioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, in calitate de imprumutatin baza Contractului De Credit (astfel cum este 

definit mai jos) si actionand in cadrul prezentului Contract in calitate de debitor 
ipotecar (,,Debitorul Ipotecarˮ), actionand prin si fiind reprezentat de 

persoana/persoanele indicata/e in paginile cu semnaturi ale prezentului Contract, 
reprezentantul/reprezentantii sau/i legal autorizat/i; 

(2) BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o 

organizatie internationala infiintata in baza Acordului de Infiintare a Bancii Europene 
pentru Reconstructie si Dezvoltare ratificat de Romania prin Legea nr. 24 din data de 

24 octombrie 1990 (,,Bancaˮ sau ,,Imprumutator), in calitate de debitor in baza 
Contractului De Credit (astfel cum este definit mai jos) si actionand in cadrul 

prezentului Contract in calitate de creditor ipotecar, fiind reprezentat de persoanele 

indicate in paginile cu semnaturi ale prezentului Contract, in calitate de reprezentantii 
sai legal autorizati; 

(denumiti in continuare, in mod colectiv, ,,Partileˮ si, in mod individual, ,,Parteaˮ); 

AVAND IN VEDERE CA: 

(A) Debitorul Ipotecar, in calitate de imprumutat,si Banca au incheiat un Contract de 

Credit in data de [●] (,,Contractul De Creditˮ), prin care Banca a convenit, inter alia, 
sa puna la dispozitia Debitorului Ipotecar, in anumiti termeni si anumite conditii, un 

credit in valoare maxima totala de 15.000.000 EUR, in scopulimplementarii 
Proiectului (astfel cum este definit in Contractul de Credit), potrivit informatiilor 

detaliate din Contractul De Credit. 

(B) Potrivit Contractului De Credit, este o conditie suspensiva a acestuia ca Debitorul 
Ipotecar sa consimta la constituirea in favoarea Bancii a unui drept de ipoteca asupra 

Proprietatii Ipotecate, astfel cum este detaliat mai jos, drept garantie pentru 
indeplinirea obligatiilor sale in conformitate cu Acordurile De Finantare. 

(C) In vederea semnarii Contractului De Credit de catre Banca si pentru a determina 

Banca  sa puna la dispozitie sau sa fie de acord sa puna la dispozitie fonduri sau alte 
facilitati financiare in baza sau in legatura cu Contractul De Credit (inclusiv, dar fara 

a se limita la, reinnoiri sau extinderi sau orice alte variatiuni ale Contractului De 
Credit), Debitorul Ipotecar si Banca au fost de acord sa semneze prezentul Contract in 

scopul garantarii obligatiilor Debitorului Ipotecar in baza Contractului De Credit. 
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AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, PARTILE AU CONVENIT DUPA CUM 
URMEAZA 

1. DEFINITII SI INTERPRETARE 

1.1 Termenii definiti in Contractul De Credit 

De fiecare data cand sunt folositi in prezentul Contract, cu exceptia situatiei in care 

contextul impune sau confera termenului respectiv un alt inteles, termenii definiti in 
Contractul De Credit vor avea aceleasi intelesuri in prezentul Contract. 

1.2 Modificarea contractelor 

Referirile in prezentul Contract la Contractul De Credit si la orice alte Acorduri De 

Finantare vor fi interpretate ca referiri la Contractul De Credit si orice alte Acorduri 

De Finantare astfel cum aceste contracte pot fi modificate sau completate sau pot 
comporta schimbari in orice alt mod, periodic. 

1.3 Definitiile anumitor termeni 

In prezentul Contract, cu exceptia situatiei in care se prevede altfel sau contextul 

impune altfel, urmatorii termeni vor avea urmatoarele intelesuri: 

,,Sumele DeBani Din Conturi Si Pretentiileˮ (Account Moneys and Claims) 
inseamna toate sumele de bani creditate periodic sau aflate periodic in soldul creditor 

al Conturilor Ipotecate sau al oricaruia dintre acestea si toate dobanzile periodic 
platite cu privire la acestea precum si oricare si toate pretentiile formulate de 

Debitorul Ipotecar in baza sau cu privire la aceste Conturi Ipotecate, inclusiv, insa 

fara a se limita la Veniturile Grevate. 

,,Venituri Grevateˮ(Charged Revenues) inseamnaoricare si toate veniturile proprii 

inregistrate de Debitorul Ipotecar in capitolulvenituri la bugetul local conform 
descrierii din Articolul 5 alineat (1) litera (a) din Legea Finantelor Publice Locale, 

inclusiv, pentru evitarea oricaror neclaritati, toate veniturile care rezulta din colectarea 

de impozite, taxe, contributii, alte plati si alte cote alocate la anumite date din 
impozitul pe venit individual colectatde la bugetul de stat, care pot fi grevate in 

conformitate cu prevederile Articolului 63 din Legea Finantelor Publice Locale 
impreuna cu orice alte tipuri deimpozite, taxe, contributii, plati, venituri si cote care 

pot fi grevate in favoareaunui tert in conformitate cu prevederile oricarei legi 

aplicabile la anumite date si orice beneficii si drepturi nascute din sau in legatura cu 
veniturile mentionate anterior. 

,,Trezoreria Municipiului Craiovaˮ(Craiova Municipality Treasury) inseamna 
Trezoreria Municipiului Craiova. 

,,Arhiva Electronicaˮ (Electronic Archive) inseamna Arhiva Electronica de Garantii 

Reale Mobiliare, organizata si functionand conform Articolului 2.413 din Codul Civil 
al Romaniei si a Hotararii de Guvern nr. 802/1999 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare. 
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,,Costuri De Executareˮ (Enforcement Costs) inseamna toate si oricare sumele de 

bani reprezentand costurile, spezele si cheltuielile (inclusiv costurile impuse de lege si 
onorariile avocatilor) intampinate de Imprumutatorin legatura cu protejarea, 

perfectarea, conservarea si/sau executarea silita a oricaror drepturi ale 
Imprumutatorului in calitate de creditor garantat in baza Acorduri De Finantare sau a 

oricarui alt document care evidentiaza sau prin care se constituie garantii pentru 

indeplinirea oricaror astfel de obligatii. Pentru evitarea oricarui dubiu, Costurile De 
Executare vor include, dar nu se vor limita la, toate si orice costuri, speze si cheltuieli 

pentru preluarea sau remiterea (silita sau voluntara) a Proprietatii Ipotecate si toate 
cheltuielile intampinate de catre Imprumutatorsau pe seama acestuia cu ocazia 

inregistrarii, conservarii si/sau vanzarii, insusirii sau preluarii Proprietatii Ipotecate in 

scop de administrare astfel cum se prevede in Codul Civil al Romaniei si in prezentul 
Contract. 

,,Caz De Neexecutareˮ (Event of Default) inseamna orice eveniment sau 
circumstanta astfel cum este descrisa in Clauza 6.1(Cazuri De Neexecutare) din 

Contractul De Credit. 

,,Garantie Existentaˮ (Existing Security)inseamnagarantia constituita in baza 
urmatoarelor contracte: 

(a) [contractul de garantie privind veniturile bugetare incheiat in data de 
13 iunie 2006 cu BRD Groupe Societe Generale pentru acordarea unei garantii 

asupra veniturilor bugetare ale Debitorului Ipotecar pe perioada 2006-2026 in 

vederea asigurarii unei creante de 70.000.000 RON, la care se adauga dobanda, 
consturi si onorarii, in baza contractului de credit nr. 69 din 13 iunie 2006; 

(b) contractul de garantie privind veniturile bugetare incheiat in data de 02 
decembrie 2010 cu Hypo Noe Landesbank Fur Niederosterreich Und Wien 

AG pentru acordarea unei garantii asupra veniturilor bugetare si asupra 

conturilor de trezorerie aleDebitorului Ipotecar (incluzandconturile nr. 
RO43TREZ29121040204XXXXX, RO42TREZ2912107020101XXX, 

RO36TREZ2912107020202XXX, RO11TREZ2912116020202XXX, and 
RO23TREZ29121A300530XXXX), in vederea asigurarii unei creante de 

11.676.010,la care se adauga dobanda, consturi si onorarii, in baza 

contractului de credit incheiat in data de02 decembrie 2010; si 

(c) contractul de garantie privind veniturile bugetare incheiat in data de 13 

martie 2012 cu Hypo Noe Landesbank Fur Niederosterreich Und Wien AG 
pentru acordarea unei garantii asupra veniturilor bugetare si asupra conturilor 

de trezorerie ale Debitorului Ipotecar (incluzand conturile nr. 

RO43TREZ29121040204XXXXX, RO42TREZ2912107020101XXX, 
RO36TREZ2912107020202XXX, RO11TREZ2912116020202XXX, and 

RO23TREZ29121A300530XXXX), in vederea asigurarii unei creante de 
8.323.990 EURla care se adauga dobanda, consturi si onorarii, in legatura cu 

un credit de tip B acordat in baza contractului de credit din data2 December 

2010.] 
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"Legea Finantelor Publice Locale(Local Public Finance Law) inseamnă Legea Nr. 

273 din data de 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, publicatain Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 618/18 iulie 2006, cu modificarile ulterioare sau 

care poate fi inlocuita cu o legislatie similara la anumite date; 

,,Ipotecaˮ (Mortgage) inseamna garantia creata in baza Legii Finantelor Publice 

Locale si dreptul de ipoteca mobiliara reglementat de Codul Civil al Romaniei. 

,,Perioada De Ipotecaˮ (Mortgage Period) inseamna perioada care incepe la data 
prezentului Contract pana la data degrevarii Proprietatii Ipotecate potrivit Clauzei 11 

(Incetare si Degrevare) din prezentul Contract. 

,,Conturi Ipotecateˮ (Mortgaged Accounts)inseamna toate conturile deschise de, pe 

seama sau in beneficiul Debitorului Ipotecar in care acesta primeste Veniturile 

Grevate, inclusiv, insa fara a se limita la Conturile de Trezorerie enumerate in Anexa 
1(Conturi Ipotecate) la prezentul Contract sau orice alt asemenea cont al Debitorului 

Ipotecar, inclusiv, fara a se limita la orice cont notificat Imprumutatorului conform 
Sub-clauzei 6.1.1alineatulError! Reference source not found.al acestui Contract. 

,,Proprietatea Ipotecataˮ (Mortgaged Property) inseamnatoate si fiecare bun mobil 

individualizat in prezentul Contract, astfel: 

(a) Veniturile Grevate; 

(b) Conturile Ipotecate; 

(c) Sumele De Bani Din Conturi Si Pretentiile; 

(d) Produsele celor de mai sus; si  

(e) oricare si toate drepturile prezente si viitoare ale Debitorului Ipotecar, 
dobandite sau care pot fi dobandite in legatura cu activele si drepturile 

la care se face referire la alineatele de la (a) la (d) de mai sus. 

,,Produseˮ (Proceeds) inseamna fructele si productele bunurilor corporale si 

incorporale apartinand Debitorului Ipotecar, inclusiv, insa fara a se limita la orice bun 

primit de catre Debitorul Ipotecar ca urmare a unui act de administrare sau de 
dispozitie incheiat cu privire la orice bun din Proprietatea Ipotecata, precum si orice 

bunuri care il inlocuiesc sau in care trece valoarea acestuia, conform Articolelor 547-
550 si 2392 din Codul Civil al Romaniei. 

,,Aviz De Inregistrareˮ (Registration Notice) inseamna avizul care urmeaza a fi 

inregistrat la Arhiva Electronica in vederea perfectarii si a protejarii Ipotecii 
constituite (sau care se intentioneaza a fi constituita) prin prezentul Contract si in 

vederea conservarii si protejarii drepturilor Imprumutatoruluiizvorand din prezentul 
Contract, in conformitate cu prevederile continute, inter alia, de Articolele 2409 si 

2413 din Codul Civil al Romaniei. 

,,Suma Garantataˮ (Secured Amount) inseamna suma de 22.500.000 
EURreprezentand echivalentul maxim al valorii corecte estimat cu buna credinta de 

catre Parti al oricaror si tuturor Obligatiilor Garantate incluzand, dar fara a se limita la 
toate si oricare sume principale si dobanzi, taxe, costuri si cheltuieli nascute din sau in 
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legatura cu Acordurile De Finantare, impreuna cu toate si oricare Costuri De 

Executare. 

,,Obligatii Garantateˮ (Secured Obligations) inseamna toate obligatiile si datoriile 

prezente si viitoare (fie ca sunt actuale sau eventuale, si indiferent daca sunt datorate 
solidar sau divizibil, ca debitor principal sau ca garant sau in orice alta calitate si 

indiferent daca au fost initial asumate de catre Debitorul Ipotecar sau de catre o alta 

persoana in baza Acordurilor De Finantare) datorate de Debitorul Ipotecar catre 
Imprumutatorin baza fiecaruia si a tuturor Acordurilor De Finantare, incluzand, dar 

fara a se limita la, toate si oricare Costuri De Executare. 

,,Conturi De Trezorerieˮ (Treasury Accounts)inseamnatoate conturile Debitorului 

Ipotecar, atat cele prezente cat si cele viitoare, deschise sau care urmeza a fi deschise 

la Trezoreria MunicipiuluiCraiovain care acesta colecteaza Veniturile Grevate.  

1.4 Definirea anumitor termeni aditionali 

Termenii si expresiile definite in preambulul si introducerea ce preced prezentului 
Contract constituie parte integranta a prezentului Contract, iar sensurile respective ale 

acestor termeni si expresii sunt asimilate in prezentul Contract prin trimitere. 

1.5 Categoria gramaticala a numarului si a persoanei 

In prezentul Contract, termenii definiti utilizati numai la singular vor include si 

pluralul si vice versa, termenii definiti prin cuvinte de genul masculin vor include si 
genul feminin sau neutru si vice versa, iar cuvintele care se refera la persoane vor 

include persoane fizice, parteneriate, asociatii, fiduciari, organizatii fara personalitate 

juridica si societati. 

1.6 Structurarea textului si referinte 

Impartirea prezentului Contract in Clauze, alineate, puncte, sub-puncte si Anexe si 
inserarea titlurilor s-au realizat doar in scopul facilitarii lecturii si nu vor afecta 

intelegerea si interpretarea prezentului Contract. Termenii ,,prezentul Contractˮ, 

,,al/a/ai/ale prezentului Contractˮ, ,,din prezentul Contractˮ, ,,in conformitate cu 
prezentul Contractˮ si expresiile similare se refera la prezentul Contract si nu in mod 

particular la o anumita Clauza, Anexa sau alta portiune a acestuia, si includ orice 
contract sau instrument aditional sau accesoriu prezentului Contract. Referirile in 

prezentul Contract la Clauze si Anexe constituie referiri la Clauzele sau Anexele din 

prezentul Contract, cu exceptia situatiei in care obiectul unei prevederi sau contextul 
impun altfel. 

2. DECLARATII SI GARANTII 

2.1 Importanta declaratiilor si garantiilor 

Debitorul Ipotecar da declaratiile prevazute in prezenta Clauza 2 (Declaratii si 

Garantii) catre Banca si ia la cunostinta faptul ca aceste declaratii au fost esentiale 
pentru incheierea acestui Contract. Banca nu isi asuma riscul comiterii niciunor erori 

in ceea ce priveste autenticitatea si acuratetea declaratiilor de mai jos. 
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2.2 Situatia juridica 

Debitorul Ipotecar este o unitate administrativ-teritoriala (o municipalitate) infiintata 
legal si functionand in mod valabil in conformitate cu: 

(a) Constitutia Romaniei; 

(b) Legea Nr. 2 din 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului 

Republicii Socialiste Romania, republicata in Buletinul Oficial al Republicii 

Socialiste Romania Nr. 54/27 iulie 1981, repusa in vigoare prin Decretul-Lege 
nr. 38/1990 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 14/23 

ianuarie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea 
administratiei publice locale Nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 123/20 februarie 2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare; si 

(c) toate celelalte legi aplicabile din Romania  

si are capacitatea legala deplina de a desfasura activitatea astfel cum aceasta se 
desfasoara la prezenta data si dispune de puterea si autoritatea necesare pentru a 

incheia prezentul Contract si indeplini obligatiile care ii revin in temeiul acestuia. 

2.3 Insolventa 

Nu se afla intr-o situatie de criza financiara, redresare financiara sau insolventa astfel 

cum acesti termeni sunt intelesi in temeiul legii romane, inclusiv al Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 46 din data de 21 mai 2013 privind criza financiara si 

insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum aceasta poate fi modificata la 

o anumita data.  

2.4 Obligatii ferme 

(a) Obligatiile prevazute de prezentul Contract a fi asumate de catre Debitorul 
Ipotecar reprezinta obligatii legale, valabile, angajante din punct de vedere 

juridic si susceptibile de a fi puse in executare. 

(b) Prezentul Contract constituie in mod valabil Ipoteca descrisa in prezentul 
pentru a fi constituita asupra Proprietatii Ipotecate si evidentiaza in mod corect 

aceasta Ipoteca. 

2.5 Inexistenta conflictelor cu alte obligatii 

Incheierea si indeplinirea de catre Debitorul Ipotecar a prezentului Contract, si 

tranzactiile avute in vedere de prezentul Contract precum si constituirea Ipotecii 
potrivit prezentului Contract nu incalca si nu vor incalca: 

(a) nicio lege sau reglementare aplicabila Debitorului Ipotecar; 

(b) documentele sale constitutive; sau 

(c) niciun contract sau instrument care angajeaza Debitorul Ipotecar sau orice bun 

al sau. 
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2.6 Capacitate si aprobari 

(a) Debitorul Ipotecar are capacitatea juridica de a incheia si de a-si executa 
obligatiile care ii revin conform prezentului Contract, si a luat toate masurile 

necesare in vederea obtinerii tuturor aprobarilor care ii sunt necesare pentru 
incheierea si executarea acestui Contract precum si tranzactiile avute in vedere 

in prezentul Contract (incluzand, dar fara a se limita la Ipoteca a carei 

constituire este descrisa in prezentul Contract). 

(b) Nu va fi incalcata nicio limitare cu privire la capacitatea sa juridica prin 

constituirea Ipotecii prevazuta a fi creata de prezentul Contract. 

2.7 Validitate si admisibilitate ca proba 

Toate Autorizatiile necesare sau oportune: 

(a) pentru a-i permite sa incheie in mod legal prezentul Contract, sa isi exercite in 
mod legal drepturile prevazute in prezentul Contract si sa isi aduca la 

indeplinire cu respectarea legii obligatiile la care s-a angajat prin prezentul 
Contract; si 

(b) pentru a constitui si perfecta Ipoteca prevazuta in prezentul Contract in 

favoarea Imprumutatorului; si 

(c) pentru a asigura admisibilitatea prezentului Contract ca mijloc de proba in 

Romania; 

au fost obtinute valabil si produc efecte juridice depline, inclusiv, dar fara a se limita 

la, aprobarea Comisiei de Autorizare privind Imprumuturile Locale pentru semnarea 

Contractului De Credit si aprobarea Consiliului Local al Municipiului pentru 
semnarea Contractului De Credit si a prezentului Contract. Notificarea Ministerului 

Finantelor Publice din Romania in legatura cu Contractul De Credit in conformitate 
cu prevederile Articolului 62 alineat (9) din Legea Finantelor Publice Locale se va 

face de catre Debitorul Ipotecar conform legii si in termenul prescris de lege. 

2.8 Inexistenta taxelor de inregistrare sau de timbru 

Cu exceptia inregistrarii valabile a prezentului Contract in conformitate cu legile care 

guverneaza Arhiva Electronica, nu este necesar ca prezentul Contract sa fie depus, 
inregistrat sau inscris la nicio instanta judecatoreasca sau la o alta autoritate sau sa fie 

platita vreo taxa de timbru, de inregistrare sau o taxa similara in legatura cu prezentul 

Contract sau cu tranzactiile prevazute in prezentul Contract. 

2.9 Obligatiile de rang egal 

Obligatiile sale de plata in baza prezentului Contract vor avea cel putin acelasi rang 
(pari passu) cu pretentiile tuturor celorlalti creditori negarantati si nesubordonati, 

exceptand obligatiile preferate in mod obligatoriu prin legile de aplicabilitate generala 

in materia unitatilor administrativ-teritoriale din Romania. 
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2.10 Inexistenta procedurilor pendinte sau iminente 

Niciun litigiu, arbitraj sau procedura administrativa desfasurata de orice instanta, 
tribunal arbitral sau autoritate sau in fata acestora, care: 

(a) ar putea limita capacitatea sa de a incheia sau de a-si exercita drepturile din 
acest Contract, respectiv de a-si indeplini, a pune in executare sau de a se 

conforma oricarora dintre obligatiile asumate in baza prezentului Contract; sau 

(b) in cazul in care ar fi solutionata in mod nefavorabil, ar putea avea un efect 
advers semnificativ, 

nu a fost initiata in scris sau nu este iminenta impotriva sa. 

2.11 Garantie 

Nu exista nicio garantie asupra Proprietatii Ipotecate, alta decat Garantia Existenta si 

cele permise prin Contractul De Credit, iar Debitorul Ipotecar nu este parte la niciun 
contract in temeiul caruia Debitorul Ipotecar are obligatia sau i se poate solicita sa 

constituie, sa-si asume sau sa permita crearea oricarei garantii, alta decat orice 
garantie permisa in baza Contractului De Credit, si niciun astfel de contract nu 

creeaza obligatii asupra Proprietatii Ipotecate. 

2.12 Drept de proprietate deplin si legal 

(a) Debitor Ipotecar este proprietarul unic, absolut, exclusiv, deplin si legal al 

Proprietatii Ipotecate, este beneficiar efectiv al Proprietatii Ipotecate si are titlu 
actual, valid si alienabil asupra Proprietatii Ipotecate; 

(b) Toate contractele si inscrisurile in legatura cu Veniturile Grevate, Conturile 

Ipotecate si Sumele De Bani Din Conturi si Pretentiilesunt legale, valabile si 
pot fi puse in executare. 

(c) Debitorul Ipotecar detine toate autorizatiilenecesare conform legislatiei 
aplicabile in legatura cu dreptul de proprietate al acestuia asupra Proprietatii 

Ipotecate, si aceste autorizatii sunt in vigoare si isi produc efectele pe deplin; 

(d) Nu subzista nicio incalcare a niciunei legi sau reglementari de catre Debitorul 
Ipotecar care ar putea avea in mod rezonabil un efect advers asupra 

Proprietatii Ipotecate; 

(e) Nu exista nicio intelegere, inlesnire, acord, rezervare, restrictie, conditie sau 

alt aspect care ar putea avea un efect advers asupra Proprietatii Ipotecate. 

2.13 Anexe 

(a) Anexa 1 (Conturi Ipotecate) la prezentul Contract contine listele corecte, 

actualizate si complete ale tuturor Conturilor Ipotecate. 
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2.14 Repetarea declaratiilor 

(a) Declaratiile facute in aceasta Clauza 2 (Declaratii si Garantii) sunt 
considerate a fi facute de catre Debitorul Ipotecar la data incheierii acestui 

Contract si sunt considerate a fi repetate (prin raportare la faptele si 
circumstantele existente la momentul respectiv) ulterior cu fiecare ocazie cu 

care aceste declaratii si garantii sunt repetate in conformitate cu termenii 

Contractului De Credit pana la stingerea integrala a Obligatiilor Garantate.  

(b) In legatura cu orice Proprietate Ipotecata care se supune prevederilor 

prezentului Contract ulterior prezentei date, declaratiile si garantiile 
mentionate in aceasta Clauza 2 (Declaratii si Garantii) se vor considera 

acordate pentru prima data de catre Debitorul Ipotecar in momentul in care 

Proprietatea Ipotecata este supusa dispozitiilor prezentului Contract si se vor 
considera repetate ulterior cu fiecare ocazie cu care declaratiile si garantiile 

sunt repetate in conformitate cu termenii Contractului De Credit pana la 
stingerea integrala a Obligatiilor Garantate in legatura cu imprejurarile 

existente la data respectiva. 

3. OBLIGATIA DE PLATA 

Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga sa achite la scadenta Bancii toate sumele 

de bani datorate si sa indeplineasca toate si orice Obligatii Garantate in conformitate 
cu termenii prevazuti in prezentul Contract, in Contractul De Credit si in celelalte 

Acorduri De Finantare. 

4. IPOTECA 

4.1 Ipoteca 

Pentru a garanta indeplinirea Obligatiilor Garantate pana la valoarea Sumei Garantate, 
inclusiv, insa fara a se limita la, plata tuturor si oricaror sume datorate de Debitorul 

Ipotecar in baza Acordurilor De Finantare la data la care acestea devin scadente, 

Debitorul Ipotecar in calitate de proprietar al Proprietatii Ipotecate, astfel cum este 
aceasta la data prezentului Contract si astfel cum poate deveni periodic, constituie 

prin prezentul Contract in favoarea Bancii o Ipoteca asupra Proprietatii Ipotecate 
conform termenilor prezentului Contract, Codului Civil al Romaniei si Articolului 63 

din Legea Finantelor Publice Locale. 

4.2 Cauza Obligatiilor Garantate 

Cauza Obligatiilor Garantate este de a finanta investitiile prioritare in vederea 

reabilitarii unui grup de clădiri publiceşi achiziţionarea a aproximativ 40 de autobuze 
EURO-6. 

4.3 Ipoteca se extinde asupra tuturor Produselor 

Ipoteca constituita prin prezentul Contract se extinde asupra tuturor Produselor 
Proprietatii Ipotecate si asupra oricaror alte drepturi in legatura cu aceste bunuri 

obtinute de Debitorul Ipotecar dupa data prezentului Contract (inclusiv, insa fara a se 
limita la, toate si orice bunuri obtinute in urma oricarui act de administrare sau de 

dispozitie incheiat cu privire la Proprietatea Ipotecata, precum si orice bunuri care 
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inlocuiesc Proprietatea Ipotecata sau in care trece valoarea Proprietatii Ipotecate sau a 

oricarei parti a acesteia), acestea fiind ipotecate in favoarea Bancii prin Ipoteca 
constituita in baza prezentului Contract, in acelasi mod ca si Proprietatea Ipotecata 

initial ipotecata prin prezentul Contract, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil 
al Romaniei. 

4.4 Bunuri viitoare 

Partile inteleg si convin ca aceasta Ipoteca este constituita si stabilita asupra intregii 
Proprietati Ipotecate a Debitorului Ipotecar, fie ca aceasta exista la data semnarii 

prezentului Contract sau ca este achizitionata sau altfel obtinuta sau constituita in 
viitor, si ca Ipoteca constituita prin prezentul Contract asupra acestor bunuri viitoare 

va deveni efectiva cu privire la aceste bunuri viitoare la data achizitionarii, 

constituirii, emiterii sau obtinerii acestora (sau dobandirii de drepturi in orice alt mod 
de catre Debitorul Ipotecar asupra acestora), iar rangul Ipotecii asupra acestor bunuri 

viitoare va fi rangul oferit la momentul inregistrarii primului Aviz De Inregistrare la 
Arhiva Electronica, fara a mai fi necesara nicio alta inregistrare sau formalitate 

suplimentara, in conformitate cu Articolele 1228, 2365, 2387 si 2392 din Codul Civil 

al Romaniei. 

4.5 Obligatii viitoare 

Partile convin prin prezentul Contract ca oricare si toate Tragerile Din Credit viitoare 
si oricare si toate obligatiile viitoare in baza Contractului De Credit vor fi acoperite de 

Ipoteca constituita in baza prezentului Contract, care isi va pastra rangul de prioritate 

pe intreaga Perioada De Ipoteca, in conformitate cu dispozitiile Articolului 2370 din 
Coul Civil al Romaniei. 

4.6 Inregistrarea Ipotecii 

4.6.1 Debitorul Ipotecar: 

(a) va inregistra in termen de doua (2) Zile Lucratoare de la data 

prezentului sau (dupa caz)de la dataoricarei modificari a acestuia, 
Ipoteca descrisa in prezentul Contract in evidentele Debitorului 

Ipotecar, in conformitate cu Legea Finantelor Publice Locale, si 
ulterior in termen de doua (2) Zile Lucratoare, va pune la dispozitia 

Bancii dovada acestei inregistrari de o maniera satisfacatoare pentru 

Banca; 

(b) va inregistra in termen de cincisprezece (15) Zile Lucratoare de la data 

prezentului un Aviz De Inregistrare cu privire la Ipoteca creata prin 
prezentul Contract la Arhiva Electronica, pe cheltuiala proprie si va 

pune la dispozitia Bancii Avizul De Inregistrare initial original 

certificat de operatorul Arhivei Electronice care a efectuat inregistrarea 
in Arhiva Electronica; 

(c) va inregistra in termen de cincisprezece (15) Zile Lucratoare de la data 
oricarei modificari de sediu sau, dupa caz,de la data oricarei modificari 

a acestui Contract, cu conditia primirii tuturor acordurilor si/sau 

imputernicirilor necesare conform legii, un Aviz De Inregistrare cu 
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privire la Ipoteca creata prin prezentul Contract la Arhiva Electronica, 

pe cheltuiala proprie si va pune la dispozitia Bancii Avizul De 
Inregistrare initialoriginal (sau, dupa caz,Avizul Modificator original 

care sa reflecte orice modificare de sediu),certificat de operatorul 
Arhivei Electronice care a efectuat inregistrarea in Arhiva Electronica; 

(d) in legatura cu Conturile Ipotecate mentionate in Anexa 1, in termen de 

cinci (5) Zile Lucratoare de la data prezentului sau de la data oricarei 
modificare a prezentului, va pune la dispozitia Trezoreriei 

Municipiului Craiovao notificare in formasi continut conforme celei 
prevazute in Anexa 2 si ulterior in termen de doua (2) Zile Lucratoare 

va pune la dispozitia Bancii dovada acestei notificari acordate 

Trezoreriei Municipiului Craiova care sa fie satisfacatoare pentru 
Banca; 

(e) va pune la dispozitie in termen de cinci (5) Zile Lucratoare de la data 
notificarii, orice alt document, inregistrare, depunere, notificare, 

notarizare sau alt act doveditor despre care Debitorul Ipotecar a fost 

informat de catre Banca in forma si continut satisfacatoare pentru 
Banca  si in conformitate cu legislatia aplicabila;  

(f) cu cel putin nouazeci (90) Zile Lucratoare inainte de oricare si fiecare 
data la care se implinesc cinci ani de la data inregistrarii acestui 

Contract la Arhiva Electronicasau de la orice alta dataacordata in baza 

legii romane, se va asigura ca se va depune o noua cerere de Aviz De 
Inregistrare la Arhiva Electronicain scopul asigurarii continuitatii 

valabilitatii si perfectarii Ipotecii create prin prezentul Contract, in 
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare la data respectiva; si  

(g) inorice moment pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, va 

inregistra sau va notifica tertii in alt mod, daca la orice data, legislatia 
romana impune sau permite efectuarea sau notificarea in alt mod catre 

terti a oricarei inregistrari a Ipotecii Bancii asupra Proprietatii 
Ipotecate si Debitorul Ipotecar se angajeaza sa inregistreze imediat 

aceasta Ipoteca si sa ia toate celelalte masuri necesare pentru a se 

asigura ca Banca continuasa detina o Ipoteca valabila si executorie in 
legatura cu Proprietatea Ipotecata si va notifica fara intarziere Banca in 

scris cu privire la fiecare asemenea inregistrare indata ce aceasta este 
efectuata.  

4.6.2 In cazul in care descrierea Proprietatii Ipotecate care a fost inscrisa initial la 

Arhiva Electronica nu acopera Produsele aferente Proprietatii Ipotecate 
(facand exceptie sumele de bani a caror origine poate fi stabilita), Banca 

sau,la solicitarea Bancii, Debitorul Ipotecar poate inscriela Arhiva 
Electronica un Aviz De Inregistrare modificator in termen de 15 zile de la 

data la care Debitorul Ipotecar a obtinut acele Produse in vederea pastrarii 

rangului Ipotecii asupra acestor Produse, in conformitate cu prevederile 
Articolului 2.412 din Codul Civil al Romaniei. 
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4.6.3 In cazul oricaror neconcordante intre informatiile inscrise in Avizul De 

Inregistrare inregistrat la Arhiva Electronica si informatiile din prezentul 
Contract, informatiile din prezentul Contract vor prevala. 

4.7 Dreptul de inregistrare al Imprumutatorului 

Prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar confirma si este de acord cu faptul ca 

Imprumutatorulva avea dreptul (nu insa si obligatia) ca, fara a notifica Debitorul 

Ipotecar si, pe cheltuiala Debitorului Ipotecar, sa depuna, sa modifice sau sa 
reinnoiasca respectivul Aviz De Inregistrare la Arhiva Electronica in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile, si/sau sa transmita toate sau orice notificari sau 
inregistrari la orice registru competent si sa ia orice alte masuri permise de lege pentru 

a se asigura ca Ipoteca constituita prin prezentul Contract este si continua sa fie o 

Ipoteca valabila si legala, pe deplin opozabila si care poate fi pusa in executare 
impotriva Debitorului Ipotecar si tertilor. 

4.8 Dispunerea de Proprietatea Ipotecata 

Fara a aduce atingere Clauzei 4.1 (Ipoteca) de mai sus, pana la aparitia unui Caz De 

Neexecutare si cu conditia ca Debitorul Ipotecar sa nu fi fost degrevat de Ipoteca 

constituita prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar: 

(a) va dispune de drepturile sale cu privire la Proprietatea Ipotecate in cursul 

desfasurarii activitatii sale obisnuite, insa, in orice caz, numai astfel cum este 
permis prin Contractul De Credit; si 

(b) va colecta, va obtine si va valorifica toate Produsele respective in cursul 

desfasurarii activitatii sale obisnuite, insa, in orice caz, exclusiv in maniera 
permisa in Contractul De Credit.  

5. IPOTECA CONTINUA 

Prezenta Ipoteca va constitui si reprezenta o Ipoteca continua, fara a se lua in 

considerare nicio compensare sau reducere sau rambursare a Obligatiilor Garantate 

datorate periodic Imprumutatoruluisi se va adauga la, si nu va fi in niciun fel 
prejudiciata sau afectata de nicio garantie suplimentara sau alta garantie creata de 

catre Debitorul Ipotecar in favoarea Imprumutatorului sau de orice alte garantii reale 
mobiliare sau garantii personale care pot exista in prezent sau la orice moment ulterior 

sau de o sentinta sau ordin obtinut de catre Imprumutator cu privire la intreaga sau la 

o parte a Obligatiilor Garantate, si nicio astfel de garantie suplimentara sau alta 
garantie, sentinta sau ordin sau niciun drept de gaj la care Imprumutatorul ar fi de 

altfel indreptatiti (inclusiv orice garantie sau privilegiu anterioare datei prezentului 
Contract cu privire la Proprietatea Ipotecata sau cu privire la orice parte a acesteia) si 

nici raspunderea Debitorului Ipotecar sau a oricaror altor persoane sau entitati care nu 

sunt Parti la prezentul Contract pentru toate Obligatiile Garantate sau pentru oricare 
parte a acestora, nu vor fi prejudiciate sau afectate in niciun fel de prezenta Ipoteca. 
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6. OBLIGATIILE DEBITORULUI IPOTECAR 

6.1 Obligatiile de a face ale Debitorului Ipotecar 

Prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga fata de 

Imprumutator dupa cum urmeaza: 

6.1.1 Conturi Ipotecate, Sume De Bani Din Conturi Si Pretentii 

(a) In ceea ce priveste fiecare dintre Conturile Ipotecate: 

(i) sa se asigure ca Sumele De Bani Din Conturi Si Pretentiile vor 
fi incasate prin intermediul Conturilor Ipotecate in timp util; 

(ii) daca nu se specifica altfel in prezentul Contract sau in celelalte 
Acorduri De Finantare, sa depuna sau sa cauzeze depunerea in 

Conturile Ipotecate a tuturor Produselor in bani ale Proprietatii 

Ipotecate; 

(b) Dupa semnarea prezentului Contract si pe durata Perioadei De Ipoteca, 

de fiecare data cand Debitorul Ipotecar deschide un Cont Ipotecat in 
care se incaseaza Veniturile Grevate si care nu a fost listat in Anexa 1 

(Conturi Ipotecate),Debitorul Ipotecar va trebui: 

(i) in termen de cinci (5) zile de la data la care un astfel de nou 
Cont Ipotecat este deschis, Debitorul Ipotecar sa incheie un act 

aditional la prezentul Contract pentru a include respectivul nou 
Cont Ipotecat in Anexa 1 (Conturi Ipotecate) (prin transmiterea 

catre Imprumutator a unei notificari in forma prevazuta in 

Anexa 3 (Notificarea si Confirmarea Acceptarii Actului 
Aditional) din prezentul Contract si a unei liste actualizate a 

Conturilor Ipotecate in forma prevazuta de Anexa 1 (Conturi 
Ipotecate) din prezentul Contract, pentru a include respectivul 

nou ContIpotecat in Anexa 1 (Conturi Ipotecate));  

(ii) sa se conformeze cerintelor prevederilor Clauzei 6.1.1 (Conturi 
Ipotecate, Sume De Bani Din Conturi Si Pretentii) alineatul (a) 

de mai sus si prevederilor Clauzei 4.6 (Inregistrarea Ipotecii); 
si 

(iii) in cazul in care Contul Ipotecat este deschis la o institutie de 

credit, sa obtina confirmarea si acceptarea respectivei institutii 
de credit privind acordarii de control Bancii in sensul 

Articolului 2410 din Codul Civil in ceea ce priveste respectivul 
Cont Ipotecat nou, in forma si avand continutul satisfacator 

pentru Bancain termen de cinci (5) Zile Lucratoare de la data 

deschiderii unui Cont Ipotecat nou. 

6.1.2 Notificarea Neexecutarii 
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Sa il informeze pe Imprumutator cu privire la orice Neexecutare (si despre 

masurile, daca exista, care au fost luate pentru a o remedia), imediat dupa ce a 
luat cunostinta despre aparitia acesteia. 

6.1.3 Litigii 

Imediat ce ia cunostinta de un astfel de caz, il va informa in scris pe 

Imprumutator cu privire la detaliile oricarui litigiu, proceduri de arbitraj sau 

proceduri administrative in curs, iminente sau pe rol impotriva Debitorului 
Ipotecar (sau impotriva adminstratorilor Debitorului Ipotecar) in legatura cu 

Proprietatea Ipotecata sau orice parte semnificativa a acesteia. 

6.1.4 Efect advers semnificativ 

Imediat ce ia cunostinta de un astfel de caz, Debitorul Ipotecar il va informa 

pe Imprumutator cu privire la orice eveniment care are un efect advers 
semnificativ asupra Proprietatii Ipotecate. 

6.1.5 Credite bugetare 

Prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga fata de 

Banca dupa cum urmeaza: 

(a) sa ia toate masurile necesare sau oportune, sau sa se asigure ca aceste 
masuri vor fi luate, pentru a se asigura ca obligatiile de plata in baza 

prezentului Contract sau in baza Contractului De Credit, chiar si in 
cazul unei executari silite conform Clauzei 7 (Executarea Silita) din 

prezentul Contract, sunt incluse in capitolul cheltuieli respectiv al 

bugetului local al Debitorului Ipotecar; si 

(b) sa ia toate masurile necesare, sau sa se asigure ca aceste masuri vor fi 

luate, pentru a se asigura ca toate masurile necesare, inclusiv virari de 
credite bugetare adecvate, sunt luate sau vor fi luate de ordonatori 

principali de credite bugetare competenti, dupa caz, astfel incat platile 

in baza prezentului Contract sau in baza Contractului De Credit sa fie 
efectuate in mod corespunzator, chiar si in cazul unei executari silite 

conform Clauzei 7 (Executarea Silita) din prezentul Contract. 

6.2 Obligatii de a nu face ale Debitorului Ipotecar 

Cu exceptia prevederilor contrare consimtite prin Contractul De Credit, prin prezentul 

Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga fata de Imprumutatordupa cum 
urmeaza: 

6.2.1 Sa nu greveze 

Cu exceptia Garantiei Existente, sa nu constituie, sa nu acorde sau sa nu 

permita sa subziste nicio alta garantie asupra Proprietatii Ipotecate, in tot sau 

in parte. Nicio garantie reala constituita asupra Conturilor Ipotecate si 
Veniturilor Grevate dupa data prezentului Contract nu va fi valabila fara 

acordul prealabil dat in scris al Bancii, in cazul in care respectiva garantie 
reala afecteaza rangul de prioritate al Ipotecii. Pentru evitarea oricaror 
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neclaritati, Partile convin prin prezentul Contract ca prezenta Clauza 6.2 

(Obligatii de a nu face ale Debitorului Ipotecar) nu este determinanta in 
scopul prezentului Contract, iar interdictia impusa Debitorului Ipotecar privind 

dispunerea de Proprietatea Ipotecata, astfel cum este prevazuta in Clauzele 
6.2.1 - 6.2.3 din prezentul Contract va subzista atata timp cat orice parte a 

Obligatiilor Garantate continua sa ramana scadente, insa in orice caz nu va 

subzista mai mult de 49 de ani de la data prezentului Contract. 

6.2.2 Sa nu transfere (dispuna) 

Sa nu transfere, sa nu vanda, sa nu cesioneze, sa nu dispuna de sau sa nu 
instraineze in orice alt mod orice drept de proprietate cu privire la, sau orice 

dezmembramant al acestuia cu privire la, sau orice alt drept sau interes cu 

privire la, intreaga sau o parte din Proprietate Ipotecata, in alte situatii decat 
cele decurgand din desfasurarea normala a activitatii sale. 

6.2.3 Sa nu renunte 

Sa nu renunte, sa nu degreveze, sa nu tranzactioneze, sa nu ajunga la o 

intelegere cu privire la, sau sa nu abandoneze nicio pretentie in temeiul sau in 

legatura cu, Veniturile Grevate, Conturile Ipotecate si Sumele De Bani Din 
Conturi Si Pretentiile sau sa nu intreprinda sau sa nu omita sa intreprinda 

niciun act sau fapt prin care ar putea fi impiedicata recuperarea in totalitate a 
oricaror venituri decurgand din Veniturile Grevate si Produse pecuniare pe 

masura ce, si in momentul in care devin scadente; 

6.3 Remediu 

In cazul in care Debitorul Ipotecar nu isi va indeplini oricare dintre obligatiile 

prevazute in prezenta Clauza 6 (Obligatiile Debitorului Ipotecar), 
Imprumutatorul  va putea (dar nu va fi obligat) sa remedieze aceasta situatie 

pe cheltuiala Debitorului Ipotecar, fie personal, fie prin intermediul oricarei 

alte persoane, si in conditiile pe care Imprumutatorul le va considera adecvate. 

7. EXECUTAREA SILITA 

7.1 Punere in executare 

In orice moment in urma unui Caz De Neexecutare, Imprumutatorulpoate trece la 

executarea silita a Ipotecii constituita prin prezentul Contract. Imprumutatorul poate 

executa silit in intregime sau partial Ipoteca constituita prin prezentul Contract si in 
orice ordine stabilita de Imprumutator. 

7.2 Nicio renuntare implicita 

Nicio neexecutare sau nicio intarziere in exercitarea, de catre Imprumutator, oricarui 

drept sau remediu in baza prezentului Contract nu va functiona ca si renuntare, nici 

orice exercitare individuala sau partiala a oricarui drept sau remediu nu va impiedica 
orice exercitare ulterioara sau alta exercitare sau exercitarea oricarui alt drept sau 

remediu. Drepturile si remediile prevazute in prezentul Contract sunt cumulative si nu 
exclud orice drepturi sau remedii prevazute de lege. 
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7.3 Autorizare 

Odata cu nasterea dreptului de a pune in executare Ipoteca creata prin prezentul 
Contract asupra Proprietatii Ipotecate, Imprumutatorulsi fiecare dintre functionarii 

si/sau reprezentantii acestuia sunt autorizati si imputerniciti in mod irevocabil prin 
prezentul Contract sa ia toate masurile care ar putea fi necesare sau utile pentru 

valorificarea sau dispunerea in orice alt fel de Proprietatea Ipotecata. 

7.4 Nicio raspundere 

Nici Imprumutatorul si nici vreun reprezentant, director, director executiv, angajat, 

delegat sau consultant nu vor fi tinuti raspunzatori pentru nicio pretentie, cerere, 
raspundere, pierdere, dauna, cost sau cheltuiala ocazionata de sau in legatura cu 

exercitiul sau exercitiul prezumat al oricaror drepturi, puteri si discretii pe care le au 

conform prezentului, in absenta unei culpe grave sau intentii in ce ii priveste. 

7.5 Mijloace de executare silita 

In cazul executarii silite a prezentului Contract, Imprumutatorul, la discretia sa, ia 
urmatoarele masuri, pentru a se asigura ca recupereaza sumele datorate in baza 

Obligatiilor Garantate de la Debitorul Ipotecar: 

(a) in ce priveste Conturile Ipotecate asupra carora Imprumutatorul nu are control 
in sensul Articolului 2410 alineat (2) din Codul Civil al Romaniei, poate 

notifica Trezoreria Municipiului Craiova sau bancile la care sunt deschise 
respectivele Conturi Ipotecate despre intentia sa de a recupera sumele datorate 

in temeiul Obligatiilor Garantate, din sumele de bani depuse in respectivele 

Conturi Ipotecate si sa instructeze Trezoreria Municipiului Craiova sau 
respectivele banci sa blocheze toate Conturile Ipotecate si orice plata din 

respectivele Conturi Ipotecate si sa mentina respectivele Conturi Ipotecate 
blocate si sa elibereze soldul Conturilor Ipotecate in favoarea sa, in scopul 

recuperarii sumelor de bani datorate in baza Obligatiilor Garantate; si/sau 

(b) in ce priveste Sumele De Bani Din Conturi Si Pretentiile, poate compensa 
orice valoare a Sumelor De Bani Din Conturi Si Pretentiile disponibile 

incasate de Debitorul Ipotecar cu contravalaorea Obligatiilor Garantate; si/sau 

(c) poate prelua Produsele in contul Obligatiilor Garantate, valoarea Obligatiilor 

Garantate diminuandu-se, in orice caz, corespunzator cu valoarea Produselor 

preluate; si/sau 

(d) poate lua orice masuri permise de legislatia romana in vederea recuperarii 

sumelor datorate in baza Obligatiilor Garantate, inclusiv cele pentru realizarea 
oricaror inregistrari, notificari sau a altor formalitati necesare sau oportune 

pentru a-i permite Imprumutatorului sau oricarui tert cumparator al Proprietatii 

Ipotecate, sau a oricarei parti din aceasta, sa beneficieze de titlul de proprietate 
deplin asupra Proprietatii Ipotecate sau a oricarei parti din aceasta; si/sau 

(e) poate obtine de la Debitorul Ipotecar, la cerere, plata tuturor si a oricaror 
Obligatii Garantate datorate; si/sau 
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(f) poate converti orice sume de bani recuperate in valuta Obligatiilor Garantate, 

la cursul de schimb practicat de el, si compensa aceste sume cu orice Obligatii 
Garantate; si/sau 

(g) poate utiliza orice combinatie a metodelor stabilite mai sus in prezenta Clauza 
7.5 (Mijloace de executare silita) alineatele (a) – (f) de mai sus, in scopul 

satisfacerii obligatiilor Debitorului Ipotecar in baza prezentului Contract si a 

celorlalte Acorduri De Finantare; 

iar Imprumutatorul va utiliza sumele rezultate din executarea silita pentru satisfacerea 

Obligatiilor Garantate. 

(h) Independent de prevederile de mai sus, in orice situatie in care Debitorul 

Ipotecar nu achita orice sume Bancii la scadenta, in vederea executarii silite a 

Ipotecii, Banca va avea dreptul sa transmita Debitorului Ipotecar si Trezoreriei 
Municipiului Craiova o somatie de plata ("Somatia De Plata") prin 

intermediului unui executor, prin care sa solicite plata imediata a tuturor 
sumelor restante. 

(i) In conformitate cu dispozitiile Articolului 2 si Articolului 5 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale 
institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, in cazul in care executarea 

silita a obligatiilor de plata decurgand din, sau in legatura cu Contractul De 
Credit sau cu prezentul Contract nu este initiata sau nu este continuata din 

cauza lipsei de fonduri, Debitorul Ipotecar are obligatia ca in termen de 

treizeci (30) de zile de la primirea unei Somatii De Plata sa ia toate masurile 
necesare in vederea indeplinirii obligatiilor sale de plata. 

(j) In cazul in care Debitorul Ipotecar si/sau Trezoreria Municipiului Craiova nu 
isi indeplinesc obligatiile de plata conform termenilor prevazuti in prezenta 

clauza, Banca are dreptul sa solicite continuarea procedurilor de executare 

silita conform Codului de Procedura Civila din Romania si/sau altor prevederi 
legale aplicabile in domeniu, inclusiv conform prevederilor Codului Civil. 

7.6 Recuperare partiala 

Partile convin ca nicio recuperare partiala a Obligatiilor Garantate, prin intermediul: 

(i) punerii in executare, indiferent de metoda, in baza prezentului Contract, sau (ii) 

oricarei alte metode, nu va rezulta in incetarea sau afectarea in orice alt mod a 
celorlalte Obligatii Garantate, iar acestea vor supravietui pana la plata si stingerea 

deplina, neconditionata si irevocabila a acestora in intregime in conformitate cu 
Contractul De Credit, si prin prezentul Contract Debitorul Ipotecar renunta in mod 

expres la dispozitiile alineatului (a) din Articolul 2.463 din Codul Civil al Romaniei. 

7.7 Cooperare in eventualitatea executarii silite 

In eventualitatea executarii silite desfasurate conform prevederilor prezentului 

Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza, prin prezentul Contract, sa realizeze si sa 
duca la indeplinire oricare si toate formalitatile cerute de legea romana pentru a-i 

permite Imprumutatorului (si/sau, dupa caz, persoanei (persoanelor) careia (carora) 

Imprumutatorul le va vinde sau in favoarea carora va dispune de Proprietatea 
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Ipotecata astfel cum este specificat mai sus) sa dobandeasca cu titlu deplin asupra 

bunurilor respective, si de asemenea se obliga sa nu impiedice sau sa intarzie 
procedurile de executare silita asupra Proprietatii Ipotecate sau a oricarei parti din 

aceasta. 

8. ASIGURARI SUPLIMENTARE 

8.1 Asigurari 

Debitorul Ipotecar va da cu promptitudine toate asigurarile, va intreprinde toate 
masurile, actele si faptele si/sau va semna toate acele documente (inclusiv orice act 

aditional la prezentul Contract, cesiuni, transferuri, gajuri, sarcini, notificari si 
instructiuni) si va intreprinde toate actiunile pe care le are la dispozitie (inclusiv 

depunerea oricaror documente si efectuarea oricaror inregistrari) astfel cum va 

specifica Imprumutatorul (si in forma pe care Imprumutatorul o va solicita): 

(a) in vederea constituirii, inregistrarii, mentinerii, perfectarii, extinderii sau a 

conservarii Ipotecii constituite prin prezentul Contract (sau care se 
intentioneaza a fi constituita, dupa caz), sau in vederea exercitarii oricaror 

drepturi, prerogative si remedii de care beneficiaza Imprumutatorul conform 

prezentului Contract, conform celorlalte Acorduri De Finantare sau conform 
legii; 

(b) pentru a constitui in favoarea Imprumutatorului o Ipoteca asupra oricarui nou 
bun al Debitorului Ipotecar echivalenta sau similara cu Ipoteca pe care Partile 

intentioneaza sa o constituie in baza prezentului Contract; si/sau 

(c) pentru a facilita, in urma unui Caz De Neexecutare, aproprierea sau punerea in 
executare de catre sau in numele sau spre beneficiul Imprumutatorului a 

Proprietatii Ipotecate sau a oricarei parti a acesteia. 

8.2 Autorizatii 

Debitorul Ipotecar: 

(a) va obtine imediat, va respecta si va lua toate masurile necesare pentru 
mentinerea pe deplin in vigoare; si 

(b) la solicitarea Imprumutatoruluiva furniza imediat Imprumutatorului copii 
certificate ale: 

oricarei autorizatii necesare, conform legii sau a oricarei reglementari din Romania, 

care: 

(a) sa ii permita sa-si indeplineasca obligatiile in baza prezentului Contract, 

(b) sa asigure legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu sau admisibilitatea ca 
proba in Romania a prezentului Contract; si 

(c) sa ii permita sa isi detina bunurile si sa-si desfasoare afacerea, obiectul de 

activitate si activitatile de zi cu zi astfel cum acestea sunt desfasurate in 
prezent. 
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9. NOTIFICARI 

9.1 Orice notificare trimisa in conformitate cu prezentul Contract va fi facuta in scris si in 
conformitate cu Clauza 7.02 (Notificari) din Contractul De Credit. 

9.2 Imprumutatorul poate notifica Debitorul Ipotecar cu privire la orice modificare a 
sediului sau. Debitorul Ipotecar se obliga, pe cheltuiala sa, sa notifice 

Imprumutatorului orice modificare a sediului sau si sa inscrie la Arhiva Electronica 

orice modificare a sediului unei parti la prezentul Contract. 

10. DIVERSE 

10.1 Modificare 

Nicio modificare a prezentului Contract nu va produce efecte decat daca este 

intocmita in scris si semnata de catre reprezentantii autorizati ai fiecareia dintre Parti. 

10.2 Independenta clauzelor 

Nevalabilitatea sau imposibilitatea de punere in executare a oricarei parti a 

prezentului Contract nu va prejudicia sau afecta validitatea sau posibilitatea de punere 
in executare a celorlalte prevederi ale Contractului. 

10.3 Succesori 

Prezentul Contract are forta obligatorie in ceea ce il priveste pe Debitorul Ipotecar si 
pe succesorii sai si va profita Imprumutatorului, succesorilor, tertilor dobanditori si 

cesionarilor lor si celor carora acesta le-a transmis drepturi si obligatii prin novatie. 
Debitorul Ipotecar nu va cesiona, nova sau transfera in niciun alt mod, integral sau 

partial, drepturile sau obligatiile sale care decurg din prezentul Contract, fara acordul 

scris al Imprumutatorului. In conditiile prevazute in Acordurile De Finantare, 
Imprumutatorul poate cesiona, nova, transfera sau dispune in orice alt mod, daca si in 

conditiile in care i se permite prin Contractul De Credit, in intregime sau partial, 
beneficiile prezentului Contract (si aceasta Ipoteca va continua in beneficiul oricarui 

tert dobanditor al Imprumutatorului in urma oricarui transfer prin novatie, subrogatie, 

preluare de datorii, cesiune de contract sau alt tip de transfer realizat de Imprumutator 
in legatura cu oricare dintre drepturile si obligatiile in baza oricaruia dintre Acordurile 

De Finantare). 

10.4 Titlu executoriu 

Prezentul Contract este titlu executoriu, in conformitate cu Articolul 2431 din Codul 

Civil al Romaniei. 

10.5 Renuntare la drepturi 

10.5.1 Toate platile datorate Imprumutatorului in baza prezentului Contract vor fi 
efectuate fara niciun drept de compensare, contrapretentie sau retinere. 

10.5.2 Cu exceptia situatiei in care se permite contrariul in mod expres prin 

Acordurile De Finantare, Debitorul Ipotecar renunta la orice drept de evitare 
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a raspunderii sau obligatiilor sau de a opune aparari pe baza impreviziunii, 

fortei majore sau a cazului fortuit. 

10.5.3 Debitorul Ipotecar renunta la dreptul de a solicita si de a obtine reducerea sau 

incetarea Ipotecii constituite prin prezentul Contract, astfel cum aceste 
drepturi sunt prevazute prin Articolul 2.371 alineatul (2) din Codul Civil al 

Romaniei, si accepta consecintele acestei renuntari, in cazul in care refuzul 

Imprumutatorului de a pune la dispozitie sumele relevante in baza 
Contractului De Credit, astfel cum se prevede prin acest articol din Codul 

Civil al Romaniei, este determinat de culpa Debitorului Ipotecar sau de culpa 
tertilor pentru care Debitorul Ipotecar poate fi tinut raspunzator. 

10.6 Limba aplicabila 

Limba care guverneaza prezentul Contract este limba engleza. Toate certificatele, 
instrumentele si alte documente ce vor fi trimise in baza, sau furnizate in legatura cu, 

prezentul Contract vor fi in limba engleza sau vor fi insotite de o traducere certificata 
in limba engleza, traducere pe care Imprumutatorul  va avea dreptul sa se bazeze. 

10.7 Anexe 

Anexele de la Anexa 1 la Anexa 3 atasate la prezentul Contract reprezinta parte 
integranta a prezentului Contract. 

10.8 Exemplare originale 

Prezentul Contract a fost semnat in 6 (sase) exemplare originale identice, 3 (trei) in 

limba engleza si 3 (trei) in limba romana,  2 (doua) exemplare originale in ambele 

limbi pentru Imprumutator si 1 (un) exemplar original in ambele limbi pentru 
Debitorul Ipotecar), semnate de catre reprezentantii autorizati ai fiecareia dintre Parti. 

In caz de discrepanta sau neconcordanta intre versiunea in limba engleza si versiunea 
in limba romana a prezentului Contract, versiunea in limba engleza va prevala si va fi 

aplicabila partilor. 

10.9 Luarea la cunostinta si intelegerea riscurilor 

10.9.1 Prin prezenta, Debitorul Ipotecar declara ca: 

(a) A primit cate o copie semnata a tuturor Acordurilor De Finantare la 
care este parte, si confirma prin prezentul Contract primirea acestora; 

(b) Incheie prezentul Contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca 

mandatar, agent, administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte 
persoane; 

(c) A luat in mod independent decizia de a incheia prezentul Contract, pe 
baza propriilor sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind 

expertiza juridica, financiara sau tehnica a unor consultanti externi 

independenti selectati de acesta. In luarea deciziei de a incheia 
prezentul Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala 

din partea Imprumutatorului; 
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(d) Este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricaror 

consultanti pe care i-a considerat necesari), si intelege, accepta si isi 
asuma continutul tuturor clauzelor (interne si externe) si toate 

drepturile si obligatiile care ii revin prin incheierea prezentului 
Contract si a Acordurilor De Finantare, precum si termenii, conditiile 

si riscurile ce decurg din prezentul Contract si celelalte Acorduri De 

Finantare la care este parte; 

(e) A negociat cu Imprumutatorul fiecare clauza din prezentul Contract. In 

scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de 
propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la 

anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de catre o parte a 

clauzelor propuse de cealalta parte. 

10.9.2 Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre Parti si reprezinta acordul 

deplin al partilor cu privire la absolut toate elementele esentiale si secundare 
ale prezentului Contract. In special, Debitorul Ipotecar declara ca, in scopul 

Articolului 1203 din Codul Civil al Romaniei, intelege si accepta prevederile 

[Clauzei 3 (Obligatia de plata), 4 (Ipoteca), 6 (Obligatiile Debitorului 
Ipotecar), 7 (Executarea silita), 8 (Asigurari suplimentare), 10 (Diverse), 12 

(Legea aplicabila si jurisdictia)]1 din prezentul Contract. 

 

11. INCETARE SI DEGREVARE 

11.1 Incetare si degrevare 

Prezentul Contract va inceta, iar Proprietatea Ipotecata va fi degrevata, la momentul 

transmiterii de catre Imprumutatorcatre Debitorul Ipotecar a unei instiintari scrise prin 
care se confirma satisfacerea platii integrale si finale a tuturor sumelor si datoriilor 

care sunt sau pot deveni datorate conform Acordurilor De Finantare, care va fi 

furnizata cu conditia ca Imprumutatorul sa fie satisfacut ca  Imprumutatorul nu are 
alta obligatie suplimentara in baza Acordurilor De Finantare de a pune orice alta suma 

la dispozitia Debitorului Ipotecar sau sa furnizeze orice alte inlesniri financiare 
Debitorului Ipotecar. 

11.2 Radiere 

Imprumutatorul va lua toate masurile rezonabile (pe cheltuiala Debitorului Ipotecar) 
in asistarea Debitorului Ipotecar la radierea Ipotecii inregistrate din Arhiva 

Electronica dupa ce degrevarea a avut loc. 

11.3 Denuntare unilaterala 

Debitorul Ipotecar nu poate denunta unilateral prezentul Contract. 

                                                 
1Se vor confirma de indata ce draftul este in forma finala. 
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12. LEGEA APLICABILA SI JURISDICTIA 

12.1 Legea aplicabila 

Prezentul Contract precum si obligatiile necontractuale decurgand din sau in legatura 

cu acesta vor fi guvernate de, si interpretate sub toate aspectele, in conformitate cu 
legislatia Romaniei. 

12.2 Instanta competenta 

12.2.1 Orice disputa, controversa sau pretentie care ia nastere din sau in legatura cu 
(1) acest Contract, (2) incalcarea, incetarea sau nevalabilitatea acestuia sau (3) 

orice obligatii necontractuale decurgand din sau in legatura cu acest Contract 
va fi solutionata prin arbitraj, in conformitate cu Regulamentul UNCITRAL. 

Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi LCIA 

(Curtea Internationala de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfasura la 
Londra, in Marea Britanie si pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi 

limba engleza. Partile renunta la orice drepturi prevazute in Legea 
Arbitrajului din 1996 sau in alta lege de a ataca oricare dintre deciziile 

arbitrale sau de a sesiza instantele din Anglia in vederea pronuntarii unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Tribunalul 
arbitral nu va fi autorizat sa acorde, iar Debitorul Ipotecar convine ca nu va 

solicita de la nicio alta autoritate judiciara vreo masura procedurala 
provizorie sau de protectie prealabile pronuntarii unei hotarari arbitrale 

impotriva Bancii, independent de orice prevederi din Regulamentul 

UNCITRAL. Tribunalul arbitral va fi autorizat sa analizeze si sa includa in 
procedurile, deciziile sau hotararile sale orice alta disputa depusa in atentia sa 

in mod corespunzator de catre Banca (insa nu si de alta parte) in masura in 
care respectiva disputa ia nastere din acest Contract sau din orice alt contract 

avut in vedere prin acest Contract, dar, sub rezerva celor de mai sus, nicio 

alta parte sau nicio alta disputa nu va putea fi introdusa in procedurile 
arbitrale sau conexata la acestea. In orice procedura arbitrala, certificatul 

Bancii in legatura cu orice suma datorata Bancii in baza prezentului Contract 
va constitui dovada prima facie cu privire la suma respectiva. 

12.2.2 Independent de prevederile Clauzei 12.2.1 de mai sus, prezentul Contract si 

celelalte contracte avute in vedere prin acesta pot fi puse in executare, la 
alegerea Bancii, de instantele competente. Debitorul Ipotecar este de acord, 

in beneficiul Bancii, cu jurisdictia neexclusiva a instantelor din Romania 
pentru toate pretentiile care iau nastere din prezentul Contract sau orice alt 

contract avut in vedere prin acesta. Prin prezentul Contract, Debitorul 

Ipotecar este irevocabil de acord sa primeasca acte procedurale prin 
transmiterea prin posta aeriana recomandata, cu taxele postale platite in 

avans, la adresa Municipiul specificata in prezentul Contract. Niciuna din 
prevederile prezentului Contract nu va aduce atingere dreptului Bancii de a 

initia o actiune in justitie impotriva Debitorului Ipotecar in orice mod care 

este in conformitate cu legislatia din orice jurisdictie relevanta. 

12.2.3 Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretata ca o renuntare, 

repudiere sau orice alta forma de modificare a imunitatilor, privilegiilor sau 
scutirilor acordate Bancii conform Acordului de Infiintare a Bancii Europene 
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pentru Reconstructie si Dezvoltare, conventiilor internationale sau conform 

oricaror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, Banca a subscris 
expres la procedura de arbitraj potrivit Clauzei 12.2.1 si prin urmare si fara a 

prejudicia alte imunitati si privilegii proprii (inclusiv, fara limitare, 
inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaste ca nu beneficiaza de imunitate in 

ceea ce priveste urmarirea si procesele juridice conform Articolului 5(2) din 

Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare 
(Imunitati si Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi 

conform legii engleze, privind executarea unei hotarari arbitrale pronuntate 
in mod legal impotriva sa, ca rezultat al subscrierii sale exprese la procedura 

de arbitraj, potrivit clauzei 12.2.1. 

 

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS,Partile au semnat prezentul Contract in nume 

propriu prin reprezentantii lor legali in ziua, luna si si anul mai sus mentionate. 
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ANEXA 1 
CONTURI IPOTECATE2 

 
Nr. 

 

Tip Venituri  

 

IBAN 

1.  [●] [●] 

  

                                                 
2Municipalitatea va furniza detalii.  
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ANEXA 2 
NOTIFICARE PRIVIND GARANTIA 

Catre: Trezoreria Municipiului Craiova 

Ref: Ipoteca asupra Conturilor De Trezorerie/Veniturilor  

Stimati Domni, 

 

Prin prezenta va notificam ca prin intermediul Contractului De Garantie din data de [●], 
Municipiul Craiova ("Municipiul") a constituit o Ipoteca (ipoteca mobiliara) pentru 

garantarea unei sume estimate cu buna credinta de catre parti in cuantum de 22.500.000 
EURasupra veniturilor proprii ale Municipiului, prezente si viitoare, alcatuite din oricare si 

toate veniturile proprii ale Municipiului parte din veniturile bugetului local astfel cum este 

prevazut prin Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Legea Finantelor Publice Locale, inclusiv, 
pentru evitarea oricaror neclaritati, toate veniturile provenite din impozite, taxe, contributii, 

alte plati si alte cote alocate la o anumita data din impozitul pe venitul persoanelor fizice 
incasat de la bugetul de stat al Romaniei, care pot fi grevate in conformitate cu dispozitiile 

Articolului 63 din Legea Finantelor Publice Locale impreuna cu orice alt tip de impozite, taxe, 

contributii, plati, venituri si cote care pot fi grevate in favoarea unei terte parti in conformitate 
cu prevederile oricarei legi aplicabile la o anumita data si orice beneficii si drepturi 

decurgand din, sau in legatura cu veniturile mentionate anterior, precum si asupra Conturilor 
De Trezorerie in care Municipiul incaseaza Veniturile Grevate, impreuna cu toate sumele 

aflate in soldul creditor al conturilor respective la o anumita data si toate si orice pretentii ale 

Municipiului in baza sau in legatura cu conturile respective, cu mentiunea ca orice referire la 
un Cont Ipotecat include si orice subconturi in care poate fi impartit un astfel de cont (si orice 

cont si subcont, deschis de orice succesor al Trezoreriei Municipiului Craiova), in oricare caz 
astfel cum contul sau subcontul respectiv poate fi renumerotat, reinnoit sau redesemnat la o 

anumita data, in care sunt incasate veniturile respective in favoarea Bancii Europene pentru 

Reconstructie si Dezvoltare ("Banca"), precum si fructele civile ale oricarora dintre veniturile 
si conturile mentionate anterior, inclusiv oricare si toate bunurile/activele primite de 

Municipiu in schimbul sau ca urmare a administrarii sau instrainarii veniturilor si conturilor 
sau care inlocuiesc unul dintre venituri sau conturi si oricare si toate drepturile curente si 

viitoare ale Municipiului, dobandite sau care ar putea fi dobandite in legatura cu veniturile, 

conturile si fructele civile descrise mai sus. 

Dorim sa va informam ca toate formalitatile necesare aplicabile conform legii romane pentru 

ca Ipoteca sa produca efecte fata de terte parti si garantarea rangului in favoarea Bancii au 
fost indeplinite la, si ca Ipoteca urmeaza sa fie inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii 

Reale Mobiliare si in registrele Municipiului Craiova, in conformitate cu Legea Finantelor 

Publice Locale. 

Prin urmare, va aducem la cunostinta ca urmatoarele venituri si urmatoarele 

conturi/subconturi deschise la Trezoreria Municipiului Craiova sunt grevate cu garantie in 
favoarea Bancii: 
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Nr. Tip Venituri Nr. Cont/Subcont. 

1.  [●] [●] 

2.  [●] [●] 

3.  [●] [●] 

4.  [●] [●] 

 

Cu deosebita consideratie, 

_____________________________________ 

pentru si pe seama  

Municipiului Craiova 

Nume:  

Functie: 
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ANEXA 3 
NOTIFICAREA SI CONFIRMAREA ACCEPTARII ACTULUI ADITIONAL 

Catre:  Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare 

1 Exchange Square, EC2A 2JN, Londra 

In atentia: Operation Administration Department 

Data:  [•] 

Ref: Contractul De Garantie din data de [●] – Operatiunea Nr. [●] 

In legatura cu contractul de garantie din data de [●]("Contractul De Garantie") incheiat de 

noi in calitate de Debitor Ipotecar si dumneavoastra in calitate de Imprumutator: 

1. Prin prezenta notificare va informam despre faptul ca am deschis anumite Conturi 

Ipotecate noi. 

2. Prin urmare, avand in vedere prevederile relevante ale, si obligatiile relevante asumate 
in baza, Contractului De Garantie, propunem prin prezentul act ca Anexa relevanta a 

Contractului De Garantie sa fie modificata, astfel cum modificarile respective sunt 
evidentiate cu rosu in Anexa relevanta atasata prezentei notificari care, semnata de 

catre Imprumutator si de Debitorul Ipotecar, va inlocui Anexa relevanta initiala. 

Termenii care nu sunt definiti in prezentul act au intelesul atribuit in Contractul De Garantie. 

Va rugam sa confirmati faptul ca ati fost informati despre situatia descisa la punctul 1 al 

prezentei notificari si ca luati la cunostinta despre modificarile prevazute la punctul 2 din 
prezenta notificare, prin semnarea confirmarii de mai jos si prin semnarea modificarilor 

facute in Anexa relevanta atasata prezentei notificari. 

 

Cu stima, 

Prin: _______________________[semnatur(a/i) si stampila] 

[●] 

reprezentant legal pentru si in numele 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

Prin prezenta luam la cunostinta despre, si confirmam, situatia descrisa la punctul 1 din 
notificarea din data de [●] si acceptam modificarile despre care am fost instiintati conform 

punctului 2 din respectiva notificare astfel cum este descris in Anexa atasata respectivei 

notificari, 

Cu stima, 
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Prin: _______________________ 

[●] 

reprezentant legal pentru si in numele 

BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE 

Data: [●] 
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Anexa la Notificarea si confirmarea acceptarii actului aditional 

Nr. 

 

Tip Venituri  

 

Nr. Cont/Subcont Institutia la care este 
deschis Contul 

1. [●] [●] [●] 

2. [●] [●] [●] 

3. [●] [●] [●] 

4. [●] [●] [●] 
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SEMNATURI 

DEBITORUL IPOTECAR 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

 

Prin: ______________________________ 

Nume:  Mihail Genoiu 

Funcție: Primar 

 

  

Adresa3:Str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova200585 

In atentia: Primar 

Fax:  +40-25-1415-222 

 DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 Director Executiv: Lucia Ştefan 

 Vizat CFP: Insp. Rugeanu Simona Crenguţa 

 DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII 

 Director Executiv: Maria Nuţă 

 DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

 Director Executiv: Delia Ciucă 

 DIRECŢIA PATRIMONIU 

 Director Executiv: Ionuţ Gâlea 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

Director Executiv: Ovidiu Mischianu 

 

                                                 
3Municipality to confirm details. 
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IMPRUMUTATORUL 

BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE 

 

 

Prin: ______________________________ 

Nume:  [●] 

Functie: [●] 

 

Adresa: One Exchange Square 

  London EC2A 2JN 

  United Kingdom 

In atentia: Operation Administration Department 

Fax:  +44-20-7338-6100 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Silviu Ionuţ DUMITRACHE 



Draft Confidențial        ref: [_____] 
Supus modificărilor        Data Draft: 21 noiembrie 2018 
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 (Operațiunea nr.: 50083) 

  
  
  

Versiune de lucru destinata exclusiv negocierilor. Toate partile confirma ca nu au fost 
covenitiinca principalii termeni ai contractului, in conformitate cu dispozitiile Articolului 

1182 din Codul Civil al Romaniei 

ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.463/2018 

CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI 

 

 între  

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
în calitate de debitor 

 

și 

 

[•] 

în calitate de Bancă a Proiectului 

 

și 

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU  
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 

Data: ________________ 2018 
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PREZENTUL CONTRACT PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU 
SERVICIUL DATORIEI (prezentul "Contract") a fost încheiat la data de 
_________________între: 

(A) MUNICIPIUL CRAIOVA, un municipiu situat, organizat și care funcționează în 
conformitate cu legile române, reprezentat în prezentul Contract de dl. [•], în calitate 
de [•] ("Debitorul"); 

(B) [•], o bancă autorizată în România, cu sediul social situat în [•] și înregistrată la 
Registrul Comerțului București sub nr. [•] și în Registrul Bancar sub nr. [•], având cod 
unic de înregistrare (C.U.I.) [•], prin [•], cu sediul social în [•], înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. [•], având cod unic de înregistrare (C.U.I.) [•], ("Banca 
Proiectului"), reprezentată în prezentul Contract de [•], în calitate de [•] și de [•] în 
calitate de [•]; si   

(C) BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, o 
organizatieinternationalainfiintata in baza Acordului de Infiintare a Bancii Europene 
pentru Reconstructie si Dezvoltare ratificat de Romania prin Legea nr. 24 din data de 
24 octombrie 1990 ("BERD"); 

(fiecare, o "Parte", împreună, "Pârțile"). 

PREAMBUL 

INTRUCÂT, la data de [•] 2018, Debitorul și BERD au încheiat un contract de credit 
("Contractul de Credit") în vederea finanțării Proiectului (astfel cum acesta a fost definit în 
respectivul document); 

INTRUCÂT, potrivit Secțiunii 4.01 din Contractul de Credit, este o condiție suspensivă la 
obligația BERD de a efectua prima tragere din credit ca, printre altele, BERD să fi primit 
exemplare originale legal semnate ale Contractului privind Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei, care prevede, printre altele, deschiderea și operarea unui cont de rezervă 
pentru serviciul datoriei, conform termenilor și condițiilor stabilite în acesta, împreună cu 
toate celelalte documente necesare pentru deschiderea și menținerea valabilă a contului de 
rezervă pentru serviciul datoriei avut în vedere prin prezentul Contract, într-o formă și un 
conținut satisfăcătoare pentru BERD. 

PRIN URMARE, în considerarea promisiunilor și angajamentelor reciproce conținute în 
acest Acord, Părțile la prezentul Contract au convenit după cum urmează: 

ARTICOLUL I DEFINIȚII 

Secțiunea 1.01. Definiții 

(a) Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract, cu excepția cazului în care contextul 
impune o altă interpretare sau sunt definiți in alt mod in acest Contract, termenii definiți in 
Contractul de Credit vor avea același înțeles și în prezentul Contract. 
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(b) Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract, cu excepția cazului în care contextul 
impune o altă interpretare, termenii definiți in Preambul au înțelesurile care le-au fost 
acordate în acesta, iar următorii termeni au următoarele înțelesuri: 

"Persoană cu Drept de 
Semnătură" 

înseamnă orice persoană autorizată să transmită instrucțiuni 
obligatorii Băncii Proiectului în numele fiecăruia dintre BERD 
și Debitor în urma unei notificări emise în conformitate cu 
Secțiunea 4.05(Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătură) 
având forma și conținutul similare celor stabilite în Anexa A; 

"Zi Lucrătoare" înseamnă o zi (alta decât sâmbătă şi duminică) în care băncile 
comerciale sunt deschise pentru tranzacții generale (inclusiv 
tranzacții în valută și depozite în valută) în Londra, Marea 
Britanie, și in care Sistemul trans-european de transfer de 
fonduri cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) este 
deschis și băncile comerciale și piețele valutare decontează plăți 
în EUR la București, România; 

"Contul de Rezervă 
pentru Serviciul Datoriei 
" 

înseamnă contul bancar denominat în EUR deschis și menținut 
în numele Debitorului la Banca Proiectului în care Debitorul va 
depune și păstra, în termenii și condițiile acestui Acord, anumite 
fonduri de rezervă în scopul asigurării obligațiilor de rambursare 
în baza Contractului de Credit; 

"Contul BERD" înseamnă contul denominat în EUR menținut în numele BERD, 
pe care BERD îl va notifica Băncii Proiectului în conformitate 
cuSecțiunea 3.01 (d); 

"Sarcina" înseamnă orice ipotecă mobiliara sau imobiliara, gaj, garanție, 
garanție financiară colaterală, privilegiu, prioritate, sarcină, 
cesiune, drept de retenție, sechestru, compensare sau orice 
garanție reală de orice fel sau orice alt contract sau aranjament 
având drept efect crearea de garanție pe sau cu privire la, sau 
orice divizare a sau orice aranjament preferențial cu privire la, 
orice bunuri, venituri sau drepturi, prezente și viitoare, 
incluzând, orice desemnare a persoanelor care vor primi 
despăgubire sau a beneficiarilor sau orice aranjament similar în 
baza oricărei polițe de asigurare; 

"Euro", "EUR" sau "€" înseamnă moneda legală a statelor membre ale Uniunii 
Europene care adoptă moneda unică în conformitate cu legislația 
Uniunii Europene referitoare la uniunea economică și monetară; 

"Data de Plata a 
Dobânzii " 

înseamnă orice zi de 5 iunie sau 5 decembrie a oricărui an; 

"Obligații" înseamnă toate sumele de bani, datoriile și obligațiile, prezente 
și viitoare, datorate sau ocazionate Debitorului și datorate BERD 
născute din sau în legătură cu Contractul de Credit; 
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"Suma de Rezervă" înseamnă, în orice moment, suma în EUR reprezentând suma 
principală, dobânda, comisioanele, cheltuielile, costurile și orice 
alte sume datorate BERD de către Debitor conform termenilor 
Contractului de Credit, la următoarea Dată succesivă de Plată a 
Dobânzii; 

"Dată de Depunere în 
Contul de Rezervă 
pentru Serviciul 
Datoriei" 

înseamnă orice zi din orice an în care Debitorul depune sume de 
bani în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei potrivit 
Secțiunea 4.02(Finanțarea Contului de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei) din acest Contract sau conform altor dispoziții; 

"Fondurile de Rezervă" înseamnă oricare și toate sumele (inclusiv dobânzile) existente 
la o anumită dată în soldul creditor al Contului de Rezervă 
pentru Serviciul Datoriei; 

"Deficit" înseamnă acea dată la care Fondurile de Rezervă sunt mai mici 
decât Suma de Rezervă aplicabilă la data respectivă. 

 

Secțiunea 1.02. Interpretare 

În prezentul Acord: 

(a) cu excepţia cazului în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular 
includ şi pluralul şi viceversa, cuvintele care denumesc persoane includ unităţi administrativ-
teritoriale, regii autonome, societăţişi alte persoane juridice, iar referirile la o persoană includ 
şi succesorii şi cesionarii săi legali. 

(b) o referire la un anumit Articol, Secţiune sau Anexă va fi interpretată ca o referire la 
Articolul, Secţiunea sau Anexa respectivă din prezentul Acord. 

(c) o referire la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, astfel 
cum poate fi acesta modificat, amendat, suplimentat, novat, reconfirmat sau cesionat la un 
moment dat. 

(d) titlurile şi Cuprinsul au fost inserate doar pentru a uşurareferinţaşi ele nu vor afecta 
interpretarea prezentului Acord. 

(e) timpul este esenţial în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de orice fel. 

ARTICOLUL II NUMIRE 

Secțiunea 2.01. Numirea Băncii Proiectului 

Fiecare dintre BERD şi Debitor numeşte prin prezentul Contract Banca Proiectului să 
acţioneze în calitate de administrator de cont în conformitate cu termenii şicondiţiile din 
prezentul Contract, iar Banca Proiectului acceptă această numire. 
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Secțiunea 2.02. ObligaţiileşiResponsabilităţile Băncii Proiectului 

Banca Proiectului nu are niciun drept asupra, sau niciun drept de compensare 
împotriva, oricăror fonduri (sau asupra dobânzilor acumulate la aceste fonduri) primite în 
legătură cu oricare dintre obligaţiilePărţilor care iau naştere din sau în legătură cu prezentul 
Contract, şi va acţiona numai în calitate de administrator de cont în legătură cu acestea. 

ARTICOLUL III DESCHIDEREA CONTULUI ŞI AUTORIZĂRI 

Secțiunea 3.01. Deschiderea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 

(a) BERD, Debitorul şi Banca Proiectului confirmă prin prezentul Contract că respectivul 
Cont de Rezervă pentru Serviciul Datoriei a fost deschis și că, după semnarea acestui 
Contract, contul va fi operat conform prevederilor din prezentul Contract, contractului 
standard de deschidere cont client al Băncii Proiectului, dispozițiilor legale aplicabile din 
legislația română și din reglementările bancare în materie. 

(b) În cazul existenței unor neconcordanțe între prevederile convenției standard de 
deschidere cont client a Băncii Proiectului și prezentul Contract, în relațiile dintre Părţi vor 
prevala prevederile acestui Contract; în cazul unor neconcordanțe între prevederile acestui 
Contract și cele ale Contractului de Credit, între BERD și Debitor vor prevala prevederile 
prezentului Contract. 

(c) În termen de două (2) Zile Lucrătoare de la data semnării prezentului Contract, Banca 
Proiectului va pune la dispoziția BERD și a Debitorului, prin fax, detaliile privind Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei, sub forma unei notificări care va avea forma şiconţinutul 
similare celor prevăzute în Anexa B. 

(d) BERD va furniza în mod periodic Băncii Proiectului, prin fax, detalii privind Contul 
BERD printr-o notificare într-o formă și un conținut similare celei prevăzute în Anexa C 
atașată la prezentul Acord. 

Secțiunea 3.02. Autorizarea BERD 

(a) Prin acest Acord, Debitorul numește BERD în calitate de reprezentant al său și 
autorizează BERD să dea instrucțiuni Băncii Proiectului în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract, să efectueze trageri, să se angajeze în operațiuni de schimb valutar și de 
transfer de EUR (dacă este cazul) și să primească informații de la Banca Proiectului cu 
privire la Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei. 

(b) Prin acest Contract, Debitorul renunță la orice drepturi conferite de reglementările din 
România privind păstrarea secretului bancar sau de orice alte prevederi legale aplicabile în 
ceea ce privește furnizarea de informații către BERD si/sau către Debitor de către Banca 
Proiectului. 

ARTICOLUL IV OPERAȚIUNILE ÎN CONTUL DE REZERVĂ PENTRU 
SERVICIUL DATORIEI 

Secțiunea 4.01. Angajamentul de a Plăti 

Debitorul se angajează să plătească BERD la cerere și să îndeplinească oricare și toate 
Obligațiile datorate în prezent sau care vor fi datorate la o anumită dată pe viitor ori care sunt 
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datorate de către Debitor sau pentru care acesta poate fi sau deveni răspunzător față de BERD 
în conformitate cu termenii Contractului de Credit și/sau ai acestui Contract. 

Secțiunea 4.02. Alimentarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 

În măsura în care oricare dintre obligațiile Debitorului prevăzute înSecțiunea 
4.01(Angajamentul de a Plăti) va rămâne neplătită, Debitorul va întreprinde sau va cauza să 
fie întreprinse toate acțiunile necesare pentru a asigura că: 

(a) la data sau înainte de data primei Trageri conform Contractului de Credit, Debitorul 
va plăti sau se va asigura că se va efectua plata în Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei a sumelor în EUR cel puțin egale cu valoarea Sumei de Rezervă; 

(b) nu există sau nu se va produce niciun Deficit în perioada care începe la data ce 
survine la 3 luni de la precedenta Dată de Plată a Dobânzii și se termină la Dată de Plată a 
Dobânzii imediat următoare; 

(c) Fondurile de Rezervă sunt disponibile în orice moment pentru a fi plătite în Contul 
BERD atunci când şi dacă este astfel necesar conform acestui Contract sau Contractului de 
Credit; şi 

(d) depunerile în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei se fac regulat, pe măsură ce 
şi atunci când este necesar pentru a asigura respectarea promptă şi integrală a prevederilor 
dinSecțiunea 4.02(a) si (b); 

Secțiunea 4.03. Transferuri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 

(a) Cu excepția situației în care primește instrucțiuni contrare de la BERD: 

(i) Debitorul poate transmite instrucțiuni către Banca Proiectului, iar Banca 
Proiectului va fi autorizată, să transfere către BERD acele sume din Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei astfel cum este necesar pentru a respecta 
obligațiile de plată ale Debitorului în baza Contractului de Credit; 

(ii) în cazul în care în orice moment pe durata prezentului Contract valoarea 
Fondurilor de Rezervă este mai mare decât valoarea Sumei de Rezervă, 
Debitorul poate transmite Băncii Proiectului instrucțiuni, iar Banca Proiectului 
va fi autorizată și va transfera, în termen de o (1) Zi Lucrătoare, într-un cont 
bancar pe care Debitorul îl poate desemna în mod periodic, o suma egala cu 
diferența pozitiva dintre Fondurile de Rezerva si Suma de Rezerva, sub 
rezerva unei confirmări scrise prealabile din partea BERD menționând faptul 
că valoarea Fondurilor de Rezervă este mai mare decât Suma de Rezerva si 
cuantumul respectivei sume suplimentare. 

(b) Dacă în orice moment pe parcursul derulării prezentului Contract, Banca Proiectului 
primește o notificare de la BERD privind apariția unui caz de încălcare a obligațiilor conform 
Contractului de Credit, Banca Proiectului va fi autorizată să transfere și va efectua orice 
operațiune de schimb valutar și va transfera de îndată acea sumă din Fondurile de Rezervă 
din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în Contul BERD, după cum va solicita 
BERD, și va duce la îndeplinire orice alte instrucțiuni pe care le primește de la BERD. 
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(c) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 4.03(a) și în Secțiunea 9.01(d), Banca 
Proiectului nu va accepta în niciun moment instrucțiuni de la Debitor privind retragerea sau 
transferul din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și nu va permite nicio retragere sau 
transfer al fondurilor din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, fără consimțământul 
scris prealabil al BERD. 

(d) Toate instrucțiunile transmise Băncii Proiectului conform prezentului Contract vor fi 
transmise în copie Debitorului și BERD și vor fi considerate valabil emise doar dacă sunt 
semnate de o Persoană cu Drept de Semnătură și transmise în conformitate cu termenii și 
condițiile din prezentul Contract, caz în care, cu respectarea prevederilor dinSecțiunea 4.03(a) 
din prezentul Contract, vor fi imediat aduse la îndeplinire de Banca Proiectului, cu condiția ca 
Fondurile de Rezervă să permită îndeplinirea instrucțiunilor și/sau transferurilor în cauză. 

Secțiunea 4.04. Dobânda 

(a) Fondurile de Rezervă depuse în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei vor fi 
purtătoare de dobândă la o rată anuală egală cu EURIBOR la [3]/[6] luni plus [•] procente pe 
an.  

(b) O dobândă aplicabilă conform prevederilor din Secțiunea 4.04(a) de mai sus va fi 
depusă de Banca Proiectului în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și va fi calculată 
lunar (fiecare lună fiind considerată a include 30 zile). 

Secțiunea 4.05. Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătură 

BERD și Debitorul vor informa fiecare, în mod regulat, Banca Proiectului cu privire 
la Persoanele cu Drept de Semnătură ale fiecăruia, printr-o notificare transmisă prin fax 
Băncii Proiectului care va avea forma și conținutul similare cu cel prezentat în Anexa A. 

ARTICOLUL V ASIGURĂRI ȘI GARANȚII 

Secțiunea 5.01. Asigurările și Garanțiile Băncii Proiectului 

Prin prezentul Contract, Banca Proiectului asigură și garantează BERD și Debitorul că 
la data încheierii acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 5.03(Repetarea 
Asigurărilor și Garanțiilor) că: 

(a) este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, este organizată și funcționează 
legal conform legislației românești și este înregistrată la toate autoritățile de înregistrare din 
România, deține toate autorizațiile, licențele și avizele de la Banca Națională a României și 
celelalte autorități administrative relevante pentru deschiderea de conturi în EUR, acceptarea 
de depozite și efectuarea de transferuri în conformitate cu și astfel cum se prevede în 
prezentul Acord; 

(b) are capacitatea și autoritatea legală necesară de a-și asuma și îndeplini obligațiile care 
izvorăsc din prezentul Contract; 

(c) prezentul Contract a fost autorizat și semnat în mod valabil de Banca Proiectului și 
prezentul Contract constituie o obligație legală și opozabilă pentru Banca Proiectului, care 
poate fi pusă în executare în conformitate cu prevederile prezentului Contract; 
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(d) încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor acestuia nu duc la o încălcare a 
actelor constitutive ale Băncii Proiectului sau a prevederilor legale aplicabile Băncii 
Proiectului și nu contravine niciunui contract, înțelegere sau alt aranjament la care Banca 
Proiectului este parte sau care este în orice alt mod obligatoriu; și 

(e) au fost obținute, dacă este cazul, toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele 
autorităților publice și au fost depuse sau înregistrate toate documentele necesare în vederea 
semnării, transmiterii și executării de către Banca Proiectului a prevederilor acestui Contract. 

Secțiunea 5.02. Asigurările și GaranțiileDebitorului 

Prin prezentul Contract, Debitorul asigură și garantează BERD și Băncii Proiectului 
că la data acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 5.03 (Repetarea Asigurărilor și 
Garanțiilor): 

(a) este o municipalitate recunoscută care funcționează în conformitate cu legislația din 
România și are toate autorizațiile, licențele și avizele necesare în vederea deschiderii de 
conturi bancare în EUR, acceptării de depozite și retragerii de sume din cont în conformitate 
cu și astfel cum este prevăzut în prezentul Contract; 

(b) nu se află într-o situație de criză financiară, redresare financiară sau insolvență, astfel 
cum acești termeni sunt înțeleși în temeiul legii române, inclusiv al Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 46 din data de 21 mai 2013 privind criza financiară și insolvența unităților 
administrativ-teritoriale, astfel cum aceasta poate fi modificată la o anumită dată; 

(c) prezentul Contract a fost legal autorizat și semnat de Debitor și constituie obligații 
legale și valabile opozabile Debitorului, care pot fi puse în executare în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract; 

(d) încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor sale nu duc la încălcarea, sub 
niciun aspect, (i) a legilor și reglementărilor emise de orice autoritate guvernamentală, 
autorități sau alte organisme oficiale, sau (ii) a actelor constitutive sau a regulamentelor 
interne de funcționare sau a prevederilor legale aplicabile Debitorului, sau (iii) a acordurilor, 
contractelor sau angajamentelor la care Debitorul este parte sau prin care sunt ținuți Debitorul 
sau oricare din activele sale; 

(e) au fost obținute toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele autorităților publice și 
au fost depuse sau înregistrate toate documentele necesare în vederea semnării, transmiterii și 
executării de către Debitor a prevederilor acestui Contract; 

(f) pentru ca acest Contract să fie legal valabil, să poată fi pus în executare sau să poată fi 
admis ca probă nu este necesar ca acesta sau orice alt document în legătură cu acesta să fie 
înregistrat, depus sau înscris pe rolul niciunei instanțe sau la nicio autoritate din nicio 
jurisdicție și nici nu este necesară plata vreunei taxe de înregistrare, de timbru sau a niciunei 
alte taxe similare pentru sau în legătură cu acest Contract; 

(g) nu și-a încălcat obligațiile din niciun contract, angajament sau datorie la care este 
parte sau prin care Debitorul sau oricare dintre proprietățile sau bunurile sale sunt ținuți și nu 
există niciun caz de încălcare a vreunor obligații sau un eveniment care prin acordarea unui 
notificări, prin trecerea timpului, sau prin luarea oricărei hotărâri, sau orice combinație a 
acestora ar putea deveni un caz de încălcare a obligațiilor; 
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(h) toate plățile efectuate sau care vor fi efectuate de Debitor, în baza sau în legătură cu 
prezentul Contract, vor fi efectuate liber de orice taxe și fără niciun fel de deduceri sau 
rețineri la sursă pentru sau în contul unor taxe; și 

(i) acest Contract și asumarea de către Debitor a obligațiilor sale născute în baza sau în 
legătură cu acest Contract reprezintă acte comerciale mai degrabă decât acte publice sau 
guvernamentale și, prin urmare, Debitorul nu are dreptul să ceară imunitate de la niciun act 
de procedură cu privire la Debitor sau la oricare din bunurile sale (cu excepția bunurilor care 
fac parte din domeniul public, astfel cum sunt definite potrivit legislației din România) 
invocând motive de suveranitate sau alte motive în baza unor legi sau în orice jurisdicție unde 
a fost intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile din 
sau în legătură cu acest Contract, în măsura în care Debitorul sau oricare din bunurile sale a 
dobândit sau va dobândi ulterior dreptul la imunitate față de exercitarea drepturilor de 
compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru înainte de judecată, alte forme 
de sechestru sau de executare a sentinței pe motive de suveranitate sau altfel, prin prezentul 
Contract, Debitorul renunță în mod irevocabil la orice astfel de drepturi de imunitate cu 
privire la obligațiile sale care iau naștere în baza sau sunt în legătură cu acest Contract (cu 
excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum sunt definite potrivit 
legislației din România). 

Secțiunea 5.03. Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor 

Asigurările și garanțiile Debitorului și ale Băncii Proiectului prevăzute în Secțiunea 
5.01 (Asigurările și Garanțiile Băncii Proiectului) și Secțiunea 5.02(Asigurările și Garanțiile 
Debitorului) de mai sus vor rămâne în vigoare după semnarea prezentului Contract și se vor 
considera repetate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii cu privire la faptele și circumstanțele 
existente la data respectivă, ca și cum ar fi date la data respectivă. 

ARTICOLUL VI ANGAJAMENTE 

Secțiunea 6.01. Angajamente de a Face ale Băncii Proiectului 

Prin prezentul Acord, Banca Proiectului recunoaște, confirmă și se angajează că: 

(a) renunță și nu va avea dreptul să facă operațiuni de compensare cu Fondurile de 
Rezervă sau să le folosească cu titlul de garanție, nici pe seama sumelor datorate Băncii 
Proiectului de către Debitor și/sau BERD și nici în alt mod; 

(b) in prima Zi Lucrătoare imediat următoare fiecărei și oricărei Date de Plată a Dobânzii, 
aceasta va transmite imediat prin fax către BERD și către Debitor o copie a extrasului de cont 
oficial care evidențiază valoarea totală a Fondurilor de Rezervă; 

(c) la fiecare și oricare Dată de Depunere în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 
sau, în cazul în care o astfel de depunere are loc după ora 2 p.m., ora României, în următoarea 
Zi Lucrătoare, va transmite prin fax către BERD și Debitor o declarație privind primirea 
depozitului și o confirmare privind soldul contului în care va confirma în scris suma depusă 
în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei la respectiva Dată de Depunere în Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei și suma totală a Fondurilor de Rezervă; 

(d) in prima Zi Lucrătoare a fiecărui trimestru al fiecărui an, aceasta va furniza către 
BERD un extras de cont oficial care evidențiază valoarea totală a Fondurilor de Rezervă; 
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(e) la primirea unei cereri scrise din partea BERD în mod periodic (dar nu mai des decât 
este rezonabil), va furniza BERD copii de pe confirmările privind soldul contului sau alte 
informații relevante cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei; 

(f) va notifica BERD imediat ce ia cunoștință sau primește vreo notificare cu privire la 
constituirea vreunei Sarcini asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau 
asupra Fondurilor de Rezervă, inclusiv, însă fără a se limita la, cu privire la orice notificare 
privind controlul contului bancar, ipotecă mobiliară, sechestru, ordin de indisponibilizare a 
fondurilor sau o altă sarcină din partea oricărei alte persoane sau cu privire la orice încercare 
de constituire a unei Sarcini asupra drepturilor și/sau intereselor Debitorului la și în legătură 
cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau Fondurile de Rezervă; 

(g) nu va avea nicio pretenție împotriva BERD pentru comisioanele, costurile sau 
cheltuielile întâmpinate în legătură cu deschiderea, menținerea și operarea Contului de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei și numai Debitorul, și nu BERD, va răspunde exclusiv 
pentru toate comisioanele, costurile și cheltuielile întâmpinate cu privire la deschiderea, 
menținerea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(h) cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive independente de 
controlul său, va duce imediat la îndeplinire toate instrucțiunile primite în orice moment de la 
BERD cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(i) se va asigura că orice transfer din Fondurile de Rezervă care este efectuat sau care 
urmează să fie efectuat în favoarea BERD în baza sau conform prezentului Acord va fi 
efectuat fără nicio restricție și liber de orice taxe și fără nicio deducere sau reținere la sursă 
pentru sau în contul oricăror taxe; și 

(j) va notifica și/sau va confirma, după caz, BERD imediat după efectuarea unui transfer 
sau a unei retrageri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și motivele transferului în 
cauză. 

Secțiunea 6.02. Angajamente de a Nu Face ale Băncii Proiectului 

Banca Proiectului nu va întreprinde niciuna din următoarele acțiuni (cu excepția 
cazului în care BERD consimte în prealabil în scris altfel): 

(a) nu va accelera plata niciunor sume datorate Băncii Proiectului de către Debitor în 
baza prezentului Contract sau nu va declara în niciun alt mod o astfel de sumă ca fiind 
datorată sau exigibilă înainte de scadență; 

(b) nu va acționa în judecată pentru recuperarea creanțelor (inclusiv prin ordonanță 
președințială, poprire, executare, impunere, sechestru sau gaj judiciar, fie înainte, fie după 
data judecății) cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei în legătură cu niciuna din obligațiile (indiferent dacă este vorba sau nu de o obligație 
de plată a unor sume de bani) care trebuie îndeplinite față de Banca Proiectului și care se 
referă la oricare din sumele datorate Băncii Proiectului de către Debitor; 

(c) nu va depune, nu va cere (sau nu va vota în favoarea niciunei hotărâri cu privire la) 
sau nu va iniția sau nu va sprijini sau nu va lua niciun fel de măsuri cu privire la niciun fel de 
moratoriu juridic, act de procedură pentru declararea insolvenței, pentru lichidare, 
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reorganizare, punere sub administrare sau dizolvare sau orice aranjament voluntar cu privire 
la orice tranzacție sau cesiune în favoarea creditorilor Debitorului sau cu privire la orice act 
de procedură similar în care este implicat Debitorul în temeiul prezentului Contract, fie 
printr-o petiție, prin convocarea unei adunări, fie prin votarea unei hotărâri sau în orice alt 
mod; 

(d) nu va iniția sau nu va sprijini niciun fel de proceduri legale împotriva Debitorului sau 
nu va depune nicio cerere de ordonanță, interdicție, acțiune pentru executare în natură sau 
orice altă acțiune expresă de executare cu privire la Debitor în legătură cu oricare din 
obligațiile sale rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract; sau 

(e) nu va sprijini constituirea niciunei Sarcini asupra Contului de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei și/sau Fondurilor de Rezervă, nici nu va acorda control niciunei persoane 
asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei cu excepția BERD (sau cu excepția 
unei persoane desemnate de BERD prin intermediul unui document în scris). 

Secțiunea 6.03. Angajamente de a Face ale Debitorului 

Debitorul se angajează că: 

(a) va obține, se va conforma cu și va întreprinde prompt toate acțiunile necesare pentru 
ca prezentul Contract să rămână în vigoare și să producă efecte și pentru a obține și a menține 
în vigoare orice autorizație, aviz, aprobare, decizie, licență, dispensă și va îndeplini toate 
formalitățile notariale sau va face toate înregistrările prevăzute de legea și actele normative 
din România care să îi permită să își îndeplinească obligațiile din acest Acord și pentru a 
asigura legalitatea, valabilitatea, punerea în executarea sau admiterea ca probă a prezentului 
Acord în România; 

(b) va respecta în toate privințele toate legile care îi pot fi aplicabile, în cazul în care 
nerespectarea acestora ar afecta în mod semnificativ capacitatea sa de a-și îndeplini 
obligațiile în cadrul acestui Contract; 

(c) va păstra Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei deschis și va menține Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei în conformitate cu prezentul Contract pe întreaga durată a 
prezentului Contract; 

(d) va proteja și va garanta drepturile BERD din prezentul Contract împotriva oricăror 
pretenții și cereri din partea unor terți și va informa prompt BERD asupra unor astfel de 
pretenții sau cereri ale vreunei persoane în legătură cu Fondurile de Rezervă sau Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(e) va redacta, semna, obține și transmite BERD, în mod corespunzător și valabil, oricare 
și toate instrumentele și documentele necesare sau care pot fi cerute de BERD pentru a fi în 
măsură să se bucure de toate beneficiile din prezentul Contract și pentru a putea exercita 
drepturile și beneficiile acordate prin prezentul Contract; și 

(f) va fi răspunzător pentru toate comisioanele, costurile și cheltuielile în legătură cu 
deschiderea, menținerea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în 
conformitate cu Anexa D. 
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Secțiunea 6.04. Angajamente de a Nu Face ale Debitorului 

Debitorul nu va întreprinde niciuna din următoarele acțiuni (cu excepția cazului în 
care BERD consimte în prealabil în scris altfel): 

(a) nu va constitui sau nu va permite existența niciunei Sarcini asupra întregului sau a 
oricărei părți a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau asupra Fondurilor de 
Rezervă; 

(b) nu va încheia (sau nu va consimți să încheie) nicio tranzacție sau serii de tranzacții 
(fie că au legătură între ele sau nu, fie că sunt voluntare sau involuntare), cu privire la 
transferul, cesiunea sau dispunerea în alt mod de toate sau o parte din Fondurile de Rezervă 
și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(c) nu va retrage, transfera sau încerca să retragă sau să transfere și nu va determina sau 
încerca să determine retragerea sau transferul oricărei sume din Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei, cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 4.03(a) și în Secțiunea 9.01 (d); 

(d) nu va modifica, nu va completa sau nu va anula (sau nu va încerca să modifice, să 
completeze sau să anuleze) instrucțiunile transmise de BERD Băncii Proiectului în legătură 
cu Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; sau 

(e) nu va întreprinde nicio acțiune care ar putea afecta negativ drepturile contractuale 
constituite în favoarea BERD prin prezentul Contract. 

ARTICOLUL VII SUPORTAREA COSTURILOR LEGALE 

Secțiunea 7.01. Costuri și Cheltuieli 

(a) Debitorul va despăgubi Banca Proiectului pentru orice costuri și cheltuieli suportate 
de Banca Proiectului în legătură cu încheierea, transmiterea, executarea silită, executarea și 
administrarea acestui Contract. 

(b) Pentru a elimina orice dubiu, Banca Proiectului admite și confirmă că nu va avea 
niciun drept de compensare sau de garanție cu privire la Fondurile de Rezervă, fie în virtutea 
sumelor de bani datorate Băncii Proiectului de către Debitor în baza acestei secțiuni 
Secțiunea 7.01(Costuri și Cheltuieli), fie în alt mod. 

ARTICOLUL VIII EXECUTARE SILITĂ 

Secțiunea 8.01. Executare silita 

La data la care Banca Proiectului primește o notificare din partea BERD privind 
faptul că a avut loc un caz de neexecutare în baza Contractului de Credit, BERD va avea 
dreptul, fără limitare, și fără nicio altă notificare sau solicitare adresată Băncii Proiectului sau 
Debitorului, să transmită instrucțiuni Băncii Proiectului conform Secțiunea 4.03(b) pentru a 
realiza orice operațiune de schimb valutar și pentru a transfera oricare și toate Fondurile de 
Rezervă din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în Contul BERD sau în orice alt 
cont pe care BERD îl poate desemna, fără a fi necesară nicio altă notificare, punere în 
întârziere, inițiere a unei acțiuni în instanță sau alte formalități. 
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ARTICOLUL IX DIVERSE 

Secțiunea 9.01. Termenul Contractului 

(a) Prezentul Contract va rămâne în vigoare și își va produce efectele, cu excepția cazului 
în care Părțile convin altfel în scris, până în momentul în care: 

(i) BERD notifică Banca Proiectului privind denunțarea unilaterală a Acordului; 
sau 

(ii) o sută douăzeci (120) de zile calendaristice după data la care Banca Proiectului 
dă o notificare scrisă prealabilă BERD și Debitorului cu privire la intenția sa 
de a înceta acest Contract; sau 

(iii) BERD declară că toate Obligațiile au fost integral și irevocabil plătite și că 
toate facilitățile de credit care ar putea da naștere Obligațiilor au încetat. 

(b) În momentul în care toate și oricare Obligații au fost plătite integral și irevocabil, 
BERD va emite și va transmite Băncii Proiectului și Debitorului un certificat prin care va 
confirma îndeplinirea completă a Obligațiilor, în scopul încetării prezentului Contract, 
conform Secțiunea 9.01(a)(iii). 

(c) În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunea 9.01(a)(i) sau Secțiunea 
9.01(a)(ii) de mai sus, Banca Proiectului, la primirea notificării sau la sfârșitul perioadei de 
120 de zile de la notificarea făcută de Banca Proiectului către BERD și Debitor, după caz, va 
transfera Fondurile de Rezervă, pe cheltuiala Debitorului, în contul desemnat conform 
instrucțiunilor date de către BERD. În cazul încetării acestui Contract din inițiativa Băncii 
Proiectului potrivit Secțiunea 9.01(a)(ii), costurile de transfer suportate de Debitor potrivit 
Secțiunea 9.01(c) vor fi rambursate de către Banca Proiectului în termen de treizeci (30) de 
zile calendaristice. 

(d) În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunea 9.01(a)(iii), Debitorul va 
transmite instrucțiuni Băncii Proiectului pentru ca aceasta să închidă imediat Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei și să transfere orice sold creditor în contul bancar al 
Debitorului, pe care Debitorul îl va notifica. 

Secțiunea 9.02. Amendamente și Renunțări 

Orice modificare sau renunțare din partea BERD la oricare dintre condițiile și temenii 
din acest Contract, sau orice consimțământ dat de BERD în baza acestui Contract (inclusiv, 
fără a se limita la această secțiune, Secțiunea 9.02 (Amendamente și Renunțări), va fi în scris 
și semnat de BERD și, în cazul amendamentelor, de Debitor și de Banca Proiectului. 

Secțiunea 9.03. Notificări 

Orice notificare, cerere sau alta comunicare care urmează sa fie transmisă sau 
realizată în baza prezentului Contract către oricare Parte va fi transmisă în scris. Cu excepția 
cazului în care prezentul Contract prevede altfel, o astfel de notificare, cerere sau altă 
comunicare va fi considerată ca fiind transmisă sau realizată în mod corespunzător atunci 
când este transmisă personal, prin poștă sau prin fax printr-o transmitere către partea căreia i 
se solicită sau i se permite să ii fie transmisa sau făcută la adresa Părții respective specificată 
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mai jos sau la o altă adresă pe care Partea respectivă o desemnează prin notificare către Partea 
care a transmis sau a realizat o astfel de notificare, cerere sau altă comunicare. 

Pentru Debitor:1 

Municipiul Craiova 

Adresa: Str. A.I. Cuza nr. 7 

Craiova, 200585 

În atenția: Primar 

Fax: +40-25-1411-561 

 

Pentru Banca Proiectului:2 

[•] 

Adresa: [•] 

În atenția: [•] 

Fax: [•] 

Pentru BERD: 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare 

One Exchange Square 

Londra EC2A 2JN 

Marea Britanie 

În atenția: 
OperationAdministrationDepartment 

Operațiunea nr.: 50083 

Fax: +44 20 7338 6100 

 

  

Secțiunea 9.04. Limba Engleză 

Toate documentele care vor fi furnizate sau comunicările care vor fi transmise în baza 
prezentului Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoțite de o 
traducere certificată în limba engleză furnizată de către Debitor sau de Banca Proiectului, 
după caz, traducere care va fi versiunea ce va guverna relațiile dintre Părți. 

Secțiunea 9.05. Drepturi și Renunțări 

Nicio acțiune și nicio întârziere în exercitarea, precum și nicio omisiune în exercitarea 
oricărui drept al BERD nu va aduce atingere respectivului drept, putere sau remediu sau nu 
va fi interpretat ca o renunțare la acestea. Drepturile și remediile prevăzute în prezentul 
Contract și în celelalte contracte prevăzute prin acesta sunt cumulative și nu exclud alte 
drepturi sau remedii, fie în baza legii aplicabile, fie altfel. 

Secțiunea 9.06. Consultanți 

Fiecare dintre Debitor și Banca Proiectului confirmă că BERD nu a acționat în calitate 
de consultant al Debitorului sau al Băncii Proiectului. Fiecare dintre Debitor și Banca 
                                                 
1Municipiulvaconfirmadetaliile. 

2Banca Proiectuluivaconfirmadetaliile. 
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Proiectului declară și garantează că, în momentul încheierii acestui Acord, s-au bazat pe 
consultanța acordată de proprii lor consultanți juridici, financiari sau alți specialiști și nu s-au 
bazat și nici nu se vor baza în viitor pe nicio consultanță oferită de BERD. 

Secțiunea 9.07. Legea Aplicabilă 

Prezentul Contract și orice dispută în legătură cu acesta vor fi guvernate și interpretate 
în conformitate cu legea română. Orice obligații non-contractuale reieșind din, sau în legătură 
cu prezentul Contract vor fi guvernate de, și interpretate în conformitate cu, legea română.  

Secțiunea 9.08. Arbitraj și Jurisdicție Competentă 

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau este în legătură cu (1) 
acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau lipsa de valabilitate a acestuia sau (3) orice 
obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin 
arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în 
vigoare în acest moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea care va numi arbitrul 
va fi LCIA (Curtea Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura la 
Londra, în Anglia și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile 
renunță prin prezentul Contract la orice drepturi prevăzute în Legea Arbitrajului din 1996 sau 
în altă lege de a ataca oricare dintre deciziile arbitrale sau de a sesiza instanțele din Anglia în 
vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 
Tribunalul arbitral nu va fi autorizat să acorde, și fiecare dintre Banca Proiectului și Debitor 
convin că nu vor solicita de la nicio altă autoritate judiciară nicio măsură provizorie sau de 
protecție prealabilă pronunțării unei hotărâri arbitrale împotriva BERD, indiferent de orice 
prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitral va 
avea autoritatea să analizeze și să includă în orice proceduri, decizii sau hotărâri orice altă 
dispută care i-a fost deferită în mod corespunzător de către BERD (însă nu și de altă parte) în 
măsura în care o asemenea dispută ia naștere din acest Contract, însă, sub rezerva celor de 
mai sus, nicio altă parte sau alta dispută nu va putea fi introdusă în procedurile arbitrale sau 
conexată la acestea. În orice procedură arbitrală, certificatul BERD în legătură cu orice sumă 
datorată BERD în baza prezentului Contract va constitui un început de dovadă scrisă cu 
privire la suma respectivă. 

(b) Independent de prevederile alineatului (a) de mai sus, prezentul Contract și celelalte 
contracte avute în vedere prin acesta pot fi puse în executare de BERD, la alegerea BERD, de 
orice instanțe competente. În beneficiul BERD, fiecare dintre Debitor și Banca Proiectului se 
supun în mod irevocabil competenței neexclusive a instanțelor judecătorești din România cu 
privire la orice cerere izvorâtă din acest Contract sau din orice alte contracte prevăzute în 
acesta. Prin prezentul Contract, fiecare dintre Debitor și Banca Proiectului convine în mod 
irevocabil referitor la comunicarea actelor de procedură prin scrisoare recomandată par avion 
plătită în avans la adresa sa menționată în prezentul Contract. Nicio dispoziție din prezentul 
Contract nu va afecta dreptul BERD de a iniția proceduri judiciare împotriva Debitorului 
și/sau a Băncii Proiectului în orice manieră permisă conform legilor din orice jurisdicție 
relevantă. 

Secțiunea 9.09. Privilegii și Imunități BERD 

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau altă 
modificare a imunităților, privilegiilor sau excepțiilor acordate BERD conform Contractului 
de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor 
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internaționale sau altor legi aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, BERD s-a 
supus în mod expres arbitrajului prin Secțiunea 9.08, litera (b) și, în mod corespunzător, și 
fără a aduce atingere celorlalte privilegii și imunități de care beneficiază (inclusiv, însă fără a 
se limita la, inviolabilitatea arhivelor sale), confirmă că nu are imunitate în cadrul 
procedurilor judiciare și citării, conform Art. 5 alin. (2) din Actul Normativ (Statutory 
Instrument) 1991, nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și 
Privilegii) Ordinul 1991), cu privire la punerea în executare a unei hotărâri arbitrale 
nefavorabile, pronunțate în mod legal împotriva sa în urma faptului că s-a supus în mod 
expres arbitrajului prin Secțiunea 9.08, litera (a). 

Secțiunea 9.10. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților 

(a) Prezentul Contract va fi opozabil și va profita succesorilor și cesionarilor legali ai 
Părților, cu excepția faptului că nici Debitorul, nici Banca Proiectului nu pot cesiona sau 
transfera în orice alt mod drepturile sau obligațiile lor din prezentul Contract sau o parte din 
acestea fără consimțământul prealabil scris al BERD. 

(b) Debitorul și Banca Proiectului consimt expres prin prezentul Contract la orice vânzare, 
transfer, cesiune, novație viitoare sau alt mod de a dispune în totalitate sau parțial de 
drepturile și obligațiile BERD conform acestui Contract. 

Secțiunea 9.11. Dezvăluirea de Informații 

BERD poate să facă publice documente, informații și alte date cu privire la Debitor, Banca 
Proiectului și prezentul Contract după cum consideră potrivit în legătură cu orice dispută în 
care este implicat Debitorul sau Banca Proiectului, în scopul conservării sau punerii în 
executare a drepturilor BERD izvorând din acest Contract sau în scopul încasării oricăror 
sume datorate către respectiva parte sau în legătură cu orice propunere de vânzare, transfer, 
cesionare, novație sau alt mod de înstrăinare prevăzut în Secțiunea 9.10(Succesori și 
Cesionari; Drepturi ale Terților). 

Secțiunea 9.12. Limba Contractului 

Prezentul Contract va fi semnat în opt (8) exemplare originale la data menționată pe 
prima pagină, dintre care patru (4) exemplare originale vor fi în limba engleză, două (2) 
exemplare originale pentru BERD și un (1) exemplar original pentru fiecare dintre Banca 
Proiectului și Debitor, și patru (4) exemplare originale vor fi în limba română, două (2) 
exemplare originale pentru BERD și un (1) exemplar original pentru fiecare dintre Banca 
Proiectului și Debitor. În cazul unor neconcordanțe între versiunea în limba română și 
versiunea în limba engleză a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala și va 
guverna în relațiile dintre Părți. 

Secțiunea 9.13. Limitarea Răspunderii Băncii Proiectului 

(a) Banca Proiectului nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de nicio Parte din prezentul 
Contract pentru pierderile apărute ca urmare a respectării de către aceasta a unei hotărâri 
judecătorești definitive sau a vreunui ordin al oricărei alte instanțe competente (sau a unui 
titlu executoriu al unei autorități fiscale sau al unei alte autorități competente). 

(b) Nici Banca Proiectului, nici afiliații, administratorii, cadrele de conducere, angajații 
sau agenții săi nu vor răspunde pentru nicio acțiune care a fost întreprinsă, sau a fost omisă, 
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de Banca Proiectului sau de oricare din afiliații, administratorii, cadrele de conducere, 
angajații sau agenții săi, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau de intenție 
frauduloasă. 

Secțiunea 9.14. Limitarea Efectelor Impreviziunii 

(a) Debitorul este de acord și înțelege că, în cazul în care survin modificări excepționale 
sau neprevăzute cu privire la circumstanțele în baza cărora a fost încheiat acest Contract și 
celelalte Acorduri de Finanțare, care nu pot fi controlate de BERD și indiferent de cauza 
respectivelor modificări, executarea obligațiilor Debitorului conform Acordurilor de 
Finanțare poate deveni mai oneroasă din cauza costurilor mai mari de executare a acestora. 

(b) În considerarea celor de mai sus și conform art. 1.271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, 
Debitorul declară prin acest Contract că este pe deplin conștient de posibilitatea survenirii 
unor astfel de circumstanțe și este obligat să își îndeplinească obligațiile în baza acestui 
Contract indiferent de astfel de modificări excepționale ale circumstanțelor în temeiul cărora 
a fost încheiat Contractul. 

(c) Ca o consecință a faptului că Debitorul confirmă și își asumă riscul modificării 
circumstanțelor menționate, Debitorul înțelege pe deplin și este de acord că nu poate solicita 
unei instanțe de judecată să adapteze acest Contract în urma apariției unor astfel de 
circumstanțe excepționale de natura celor menționate mai sus. 

Secțiunea 9.15.  Instrucțiuni 

Banca Proiectului poate acționa în baza instrucțiunilor primite în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract, cu condiția ca Banca Proiectului să aibă elementele necesare pentru a 
considera și aprecia că instrucțiunile în cauză sunt originale, autorizate în mod valabil și 
autentice, în baza comparării atente a specimenelor de semnătură puse la dispoziție de o 
Persoană cu Drept de Semnătură, și nu va răspunde pentru acțiunile întreprinse în 
conformitate cu instrucțiunile respective, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau 
de intenție frauduloasă. 

Secțiunea 9.16. Nulitate Parțială 

Dacă, în orice moment, orice prevedere a prezentului Contract este sau devine ilegală, nulă 
sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit oricărei legi sau regulament, 
validitatea, legalitatea, și caracterul executoriu al celorlalte prevederi din prezentul Contract 
nu vor fi afectate sau prejudiciate în niciun fel. 

Secțiunea 9.17. Luarea la Cunoștință și Înțelegerea Riscurilor 

Prin prezentul Contract, Debitorul declară că: 

(a) a luat cunoștință de și înțelege pe deplin toate prevederile acestui Contract și, prin 
semnarea acestuia, Debitorul consimte la dobândirea integrală a tuturor drepturilor și 
obligațiilor prevăzute în acesta, astfel încât orice neînțelegere de către Debitor a oricărei 
prevederi a acestuia nu va afecta în niciun fel relațiile contractuale dintre Părți; 

(b) Debitorul ia cunoștință faptul că, pe lângă drepturile și obligațiile contractuale, fiecare 
dintre Părți are drepturi și obligații acordate prin lege, iar Debitorul declară că are cunoștință 
de respectivele drepturi și obligații legale; 
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Prin semnarea acestui Contract și în sensul articolului 1203 din Codul Civil, fiecare dintre 
Debitor și Banca Proiectului declară că este în mod expres de acord cu clauzele din prezentul 
Contract, inclusiv cu toate prevederile din acest Contract privind limitarea răspunderii, 
denunțarea unilaterală, suspendarea executării obligațiilor, decăderea din drepturi sau din 
beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a 
contracta, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă și alegerea jurisdicției, incluzând, 
însă fără a se limita la, clauzele din [Secțiunea 3.02(b), Secțiunea 4.03(b), Secțiunea 4.03(c), 
Secțiunea 4.04, Secțiunea 6.01(a), Secțiunea 6.01(g), Secțiunea 6.01(h), Secțiunea 6.02, 
Secțiunea 6.04, Secțiunea 7.01, Secțiunea 9.01(a), Secțiunea 9.05, Secțiunea 9.06, Secțiunea 
9.07, Secțiunea 9.10, Secțiunea 9.13, Secțiunea 9.14și Secțiunea 9.15] 3  din prezentul 
Contract. 

CA MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile au dispus semnarea prezentului 
Contract, în numele lor, de către reprezentanții legal autorizați ai acestora la data menționată 
pe prima pagină. 

  

                                                 
3Se vorconfirma de indatacedraftuleste in forma finala. 
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SEMNĂTURI 

DEBITORUL 

Prin:  

 Nume: MihailGenoiu 

 Funcție: Primar 

 

 DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 Director Executiv: Lucia Ştefan 

 Vizat CFP: Insp. Rugeanu Simona Crenguţa 

 DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII 

 Director Executiv: Maria Nuţă 

 DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

 Director Executiv: Delia Ciucă 

 DIRECŢIA PATRIMONIU 

 Director Executiv: IonuţGâlea 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

 Director Executiv: OvidiuMischianu 

BANCA PROIECTULUI 

 

Prin:  

 Nume:  [•] 

 Funcție: [•] 

Prin:  

 Nume:  [•] 

 Funcție: [•] 

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 

Prin:  

 Nume:  [•] 

 Funcție: [•] 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Silviu Ionuţ DUMITRACHE 
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ANEXA A- PERSOANELE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ 

[DATA] 

Către: [numele si adresa Bancii Proiectului] 

TRANSMISIE PRIN FAX 

În atenția: [nume/funcție] 

Fax: [număr]  

 

Ref: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI AL DEBITORULUI 

Stimate domn/Stimata doamnă, 

În legătură cu Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de  
  ("Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei") încheiat între 
Municipiul Craiova ("Debitorul"), [numele Bancii Proiectului] ("Banca Proiectului") și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD"), subsemnatul, [Reprezentant 
Autorizat/Administrator] al  [Debitorului / BERD] prin prezenta certific că următoarele sunt 
numele, funcțiile și specimenele de semnătură ale persoanelor care sunt autorizate și care vor 
continua să fie autorizate, (până în momentul în care Banca Proiectului primește notificare 
scrisă expresă din partea [Debitorului / BERD] în sens contrar), să întreprindă, individual, 
următoarele acțiuni în numele [Debitorului / BERD]: 

1. să încheie și să semneze orice instrucțiuni de la [Debitor / BERD] și să le trimită către 
Banca Proiectului astfel cum se prevede în Contractul privind Contul de Rezervă 
pentru Serviciul Datoriei; si 

2. să ia orice alte măsuri necesare sau permise de [Debitor / BERD] conform 
Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei. 

NUME FUNCȚIA SPECIMEN DE 
SEMNĂTURĂ 

   

   

   

 

CA MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, am semnat la data menționată mai sus. 

Cu stima, 

[Debitor / BERD] 

 

[Nume] 

[Funcție] 
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[Nota: specimenele de semnătură trebuie legalizate de un notar public.] 
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ANEXA B– DETALII PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI 

 

Către: Municipiul Craiova4 

Str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova 

200585  

TRANSMISIE PRIN FAX 

În atenția: Primar 

Fax: +40-25-1411-561 

 

cc: Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare 

TRANSMISIE PRIN FAX 

În atenția: OperationAdministration 

Fax: +44 20 7338 6100 

 

 

Ref:  CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI AL DEBITORULUI 

Stimate domn/Stimată doamnă: 

Cu referire la Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de  
  încheiat între Municipiul Craiova ("Debitorul"), [numele Bancii Proiectului] 
Sucursala [•] ("Banca Proiectului") și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
("BERD"), subsemnații, [Reprezentanți Autorizați], reprezentanți autorizați ai Băncii 
Proiectului, vă notificăm prin prezentul document că Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei are următoarele specificații privind contul și transferul: 

 

DENUMIREA BĂNCII / SUCURSALEI: [●] 

ADRESA: [●] 

DENUMIREA CONTULUI: [●] 

NUMĂRUL CONTULUI: [●] 

COD SWIFT: [●] 

ALTE INSTRUCȚIUNI PRIVIND 
TRANSFERUL: 

[●] 

 

[NUMELE BANCII PROIECTULUI], SUCURSALA [●] 

Prin:  

Nume: [●] 

Funcție: [●] 

 

                                                 
4Municipiul va confirma. 
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ANEXA C– DETALII PRIVIND CONTUL BERD 

[DATA] 

Către: [numele si adresa Bancii Proiectului] 

TRANSMISIE PRIN FAX 

În atenția: [nume/funcție] 

Fax: [număr] 

 

Ref: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI 
AL DEBITORULUI 

Stimate domn/Stimata doamnă: 

În legătură cu Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de  
 încheiat între Municipiul Craiova ("Debitorul"), [numele Bancii Proiectului] ("Banca 
Proiectului") și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD"), noi, 
subsemnații [Reprezentanți Autorizați], reprezentanți autorizați ai BERD, prin prezenta vă 
notificăm deschiderea în numele BERD a Contului BERD ale cărui detalii privind 
transferul/alimentarea sunt menționate mai jos: 

 

DENUMIREA BĂNCII / SUCURSALEI: [●] 

ADRESA: [●] 

DENUMIREA CONTULUI: [●] 

NUMĂRUL CONTULUI: [●] 

COD SWIFT: [●] 

ALTE INSTRUCȚIUNI PRIVIND 
TRANSFERUL: 

[●] 

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 

Prin:  

Nume: [●] 

Funcție: [●] 
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ANEXA D– SPEZELE ȘI COMISIOANELE PRACTICATE PENTRU 
OPERAȚIUNILE BANCARE ÎN CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 

DATORIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[urmează să fie furnizate de Banca Proiectului] 
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