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BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI, organizaţie internaţională cu 
sediul central în Bulevardul Kleber nr. 55, Paris 75116, Franţa, (denumită în continuare 
„BDCE” sau „Banca”), pe de o parte,

Şl

ROMÂNIA, reprezentată de Ministerul Finanţelor (denumită în continuare 
„împrumutatul” şi, împreună cu BDCE, „Părţile” şi fiecare „Parte”), pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT

(A) Având în vedere cererea de împrumut transmisă de România în data de 27 mai 
2021, aprobată de Consiliul de Administraţie al BDCE în data de 10 iunie 2021,

(B) Având în vedere cel de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul 
general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei din data de 2 septembrie 
1949,

(C) Având în vedere Reglementările BDCE privind împrumutul, aşa cum au fost 
adoptate prin Rezoluţia Consiliului de Administraţie al BDCE 1587 (2016) (denumite în 
continuare „Reglementări privind împrumutul”),

(D) Având în vedere Politica BDCE de împrumut şi Finanţare a Proiectelor, aşa cum a 
fost adoptată prin Rezoluţia Consiliului de Administraţie al BDCE 1617 (2020) (denumită 
în continuare „Politica privind împrumuturile”).

(E) Având în vedere Politica de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu, aşa cum a fost 
adoptată prin Rezoluţia Consiliului de Administraţie al BDCE 1588 (2016) (denumită în 
continuare „Politica de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu”).

(F) Având în vedere Ghidul BDCE privind Achiziţiile, aşa cum a fost adoptat de Consiliul 
de Administraţie al BDCE în septembrie 2011 (denumit în continuare „Ghidul privind 
Achiziţiile”), şi

(G) Având în vedere Regulamentul BDCE privind un sistem de protecţie a datelor 
personale în cadrul BDCE, aşa cum a fost adoptat de Consiliul de Administraţie al BDCE 
în septembrie 2011 (denumit în continuare „Regulamentul privind Protecţia Datelor 
Perso
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(H) Având în vedere Carta anti-corupţie a BDCE, aşa cum a fost adoptată de Consiliul 
de Administraţie al BDCE în martie 2017, şi

(1) Având în vedere Politica BDCE privind Jurisdicţiile Neconforme/Necooperante, aşa 
cum a fost adoptată prin Rezoluţia Consiliului de Administraţie al BDCE 1608 (2019),

PRIN prezentul; se CONVINE DUPĂ CUWI URMEAZĂ:

1. INTERPRETARE

1.1 Definiţii
Următorii termeni vor avea înţelesul specificat mai jos, cu excepţia cazurilor în care 
contextul necesită altfel:

„Acord” înseamnă prezentul Acord-cadru de împrumut, inclusiv anexele acestuia.

„Alocare” înseamnă alocarea unei Tranşe de către împrumutat pentru părţile 
componente eligibile ale Proiectului, chiar dacă o astfel de Tranşă nu a fost încă 
disponibilizată în cadrul Proiectului.
„Perioadă de alocare” are înţelesul specificat în cadrul Sub-clauzei 5.2,

„Zi lucrătoare” înseamnă, în legătură cu plăţile în euro, orice zi în care TARGET 2 
(Sistem transeuropean de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real) 
funcţionează.
„Certificat” are înţelesul specificat în Sub-clauzele 4.5 şi 6.5 şi forma stipulată în Anexa 
4 la prezentul,

„Dată limită de tragere” înseamnă data specificată în cadrul Anexei 1 la prezentul, de 
la care nicio altă disponibilizare nu mai poate fi solicitată de către împrumutat în cadrul 
împrumutului.
„Raport de finalizare” are înţelesul specificat în cadrul Sub-clauzei 6.1 (c).

„Acţiune coercitivă” înseamnă orice act de afectare sau vătămare sau ameninţare cu 

afectarea sau vătămarea, directă sau indirectă, a oricărei părţi sau a proprietăţii oricărei 

părţi pentru a influenţa în mod neadecvat acţiunile unei părţi.

„Acţiune coluzivă” înseamnă orice aranjament dintre două sau mai multe părţi, menit 

să atingă un obiectiv neadecvat, inclusiv influenţarea nepotrivită a acţiunilor unei alte 

părţi.

„Practică de corupţie” înseamnă orice act de oferire, acordare, primire sau solicitare, 

directă sau indirectă, a oricărui lucru de valoare, pentru a influenţa în mod neadecvat 

acţiunile unei alte părţi.

„Eveniment d ^efaulf are înţelesul specificat la Sub-clauza 6.5(b).
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„Valută” înseamnă, pentru scopurile Acordului, Euro.

„Convenţie privind numărul de zile luate în calcul” înseamnă convenţia pentru 
stabilirea numărului de zile dintre două date şi a numărului de zile dintr-un an, 
specificată în Notificarea de disponibilizare aferentă.
„Rată a dobânzii penalizatoare” are înţelesul specificat în cadrul Sub-clauzei 4.9.

„Dată de disponibilizare” înseamnă data la care o Tranşă este planificată a fi 
disponibilizată conform Notificării de disponibilizare aplicabile.
„Notificare de disponibilizare” are înţelesul specificat în cadru! Sub-clauzei 4.3(b).

„Cerere de tragere” are înţelesul specificat în cadrul Sub-clauzei 4.3(a).

„Dată de intrare în efectivitate” înseamnă data intrării în vigoare a Acordului, astfel 
cum rezultă din Clauza 20.
„UE” înseamnă Uniunea Europeană.

„EURIBOR” înseamnă rata procentuală cotată de orice furnizor de ştiri financiare 
acceptabil pentru BDCE la sau în jurul orei 11.00 a.m. ora Bruxelles-ului, la Data de 
stabilire a ratei dobânzii ca rată Euro interbancară oferită, administrată de Institutul 
European pentru Pieţele Monetare {sau orice altă entitate care preia administrarea 
acestei rate) pentru aceeaşi perioadă ca şi perioada dobânzii relevante.
Dacă perioada dobânzii relevante nu este aceeaşi cu o perioadă cotată de furnizorul 
relevant de ştiri financiare, rata EURIBOR aplicabilă va fi rata procentuală pe an 
rezultată dintr-o interpolare liniară prin referire la două (2) rate EURIBOR, dintre care 
una este aplicabilă pentru o perioadă de luni întregi, următoarea mai scurtă şi cealaltă 
pentru o perioadă de luni întregi, următoarea mai lungă decât durata perioadei de 
dobândă relevantă.
„Euro” şi simbolul ”EUR” înseamnă valuta legală a statelor membre UE care periodic o 
adoptă ca valută a lor în conformitate cu prevederile relevante ale Tratatului privind UE 
şi ale Tratatului privind funcţionarea UE sau tratatele care le succed.
„Convenţie Europeană a Drepturilor Omului”, înseamnă Convenţia pentru apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, datată 4 noiembrie 1950, CETS nr. 5, 
aşa cum este modificată periodic.

„Cartă Socială Europeană" înseamnă Carta Socială Europeană datată 3 mai 1996, 
CETS nr. 163, aşa cum este modificată periodic.
„Beneficiari finali” sunt specificaţi în cadrul Anexei 1 la prezentul ca fiind grupul care 
beneficiază de efectele sociale ale Proiectului.

„Rată fixă a dobânzii” înseamnă rata anuală a dobânzii specificată în Notificarea de 
disponibilizare aplicabilă.
„Rată variabilă a dobânzii” înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită prin adăugarea 
sau scăderea din Rata de referinţă, după caz, a marjei specificate în Notificarea de 
disponibilizare aplicabilă.

Pentru evitarea oricărei incertitudini, când determinarea ratei variabile a dobânzii are ca 
rezultat o rată negativă a dobânzii (din cauza unei cotaţii negative a ratei de referinţă, a

căzută din rata de referinţă sau a oricăror altor circumstanţe),^,.
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dobânda ce urmează să fie plătită de împrumutat pentru perioada de dobândă se 
consideră a fi zero.
„Cheltuieli preconizate” înseamnă costurile eligibile planificate a fi efectuate în cadrul 
Proiectului pe o perioadă de un (1) an, aşa cum au fost stabilite prin Raportul de 
progres.

„Practică frauduloasă” înseamnă orice act sau omisiune, inclusiv o declaraţie falsă, 
care induce în eroare, în mod voit sau din neglijenţă, sau care încearcă să inducă în 
eroare o parte, pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru 
evitarea unei obligaţii.

„Instrumente de datorie publică guvernamentală” înseamnă (i) orice împrumut sau 
altă formă de îndatorare financiară: (ii) un instrument, incluzând orice chitanţă sau extras 
de cont, evidenţiind sau constituind o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, 
avans sau o extindere similară a creditului (incluzând fără limitare orice extindere a unui 
credit în baza unui acord de refinanţare sau reeşalonare), (iii) o obligaţiune, titlu de 
credit, garanţie, instrument de natura datoriei sau un înscris similar ce atestă o datorie 
financiară; sau (iv) un instrument care să evidenţieze o garanţie a unei obligaţii 
constituind datoria financiară a altuia.

„Cheltuieli efectuate” înseamnă cheltuielile eligibile efectuate de Agenţia de 
Implementare a Proiectului.
„Dată de stabilire a dobânzii” înseamnă, în scopul determinării unei Rate variabile a 
dobânzii, ziua care cade cu două (2) Zile lucrătoare înainte de prima zi a Perioadei de 
dobândă, dacă nu este altfel specificat în Notificarea de disponibilizare aferentă.
„Datele de plată a dobânzii” înseamnă datele pentru plata dobânzii corespunzătoare 
Perioadei de dobândă relevante specificate în Notificarea de disponibilizare aplicabilă.
„Perioadă de dobândă” înseamnă perioada care începe cu Data de plată a dobânzii şi 
se termină în ziua imediat anterioară următoarei date de plată a dobânzii, cu condiţia ca 
prima Perioadă de dobândă aplicabilă fiecărei Tranşe să înceapă la Data de 
disponibilizare şi să se termine în ziua imediat anterioară următoarei Date de plată a 
dobânzii.
„împrumut” înseamnă împrumutul acordat împrumutatului de către BDCE prin 
intermediu! Acordului,

„Suma împrumutului” înseamnă suma specificată în cadrul Sub-clauzei 4.1.
„Eveniment de perturbare a pieţei” are înţelesul specificat în cadrul Sub-clauzei 4.10.
„Modificare substanţială negativă” înseamnă orice eveniment care, în opinia BDCE, 
(i) afectează semnificativ capacitatea împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile 
financiare asumate în cadrul Acordului sau afectează semnificativ activitatea, 
operaţiunile, proprietatea sau perspectivele împrumutatului; (ii) afectează negativ orice 
garanţie acordată de împrumutat sau o terţă parte pentru a garanta îndeplinirea 
obligaţiilor financiare ale împrumutatului asumate în cadrul Acordului; sau (iii) afectează 
negativ orice drepturi sau remedii ale BDCE din cadrul Acordului.

„Maturitate” înseamnă ultima dată de rambursare a capitalului pentru fiecare Tranşă 
specificată în Notificarea de disponibilizare aplicabilă.
„Convenţie privin^^ua Lucrătoare Următoare Modificată” înseamnă o convenţie 
prin care, dacg ificată cade într-o zi care nu este Zi lucrătoare, acea dată va[Saî;
fi prima zi carj^tirmează a^lei zile care este Zi lucrătoare cu condiţia ca acea zi^a'h^^.
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cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care 
precede acea zi care este Zi lucrătoare.
„Practică obstructivă” înseamnă. în legătură cu o investigaţie a unei Acţiuni coercitive, 
coluzive, de corupţie sau practici frauduloase, (a) orice act de distrugere, falsificare, 
alterare sau ascundere intenţionată a unor dovezi esenţiale pentru investigaţie; (b) orice 
act de ameninţare, hărţuire sau intimidare a oricărei părţi pentru a o împiedica să-şi 
dezvăluie cunoştinţele despre chestiuni relevante pentru investigaţie sau să urmărească 
investigaţia: şi/sau (c) orice act al cărui obiectiv este să împiedice în mod semnificativ 
exercitarea drepturilor contractuale de audit sau accesul la informaţii.

„Confirmarea rambursării anticipate” are înţelesul prevăzut în Sub-clauza 4.7.
„Costuri pentru rambursare anticipată”' are înţelesul prevăzut în Sub-clauza 4.7.
„Dată de rambursare anticipată’” are înţelesul prevăzut în Sub-clauza 4.7.
„Notificare de rambursare anticipată” are înţelesul prevăzut în Sub-clauza 4.7.
„Dată (date) de rambursare a ratelor de capital” înseamnă data (datele) pentru 
rambursarea ratei (ratelor) de capital pentru fiecare Tranşă specificată în Notificarea de 
disponibilizare aplicabilă.
„Perioadă de rambursare a ratelor de capital” înseamnă, în ceea ce priveşte fiecare 
Tranşă, perioada dintre Data disponibilizării şi Maturitatea acesteia.
„Raportul de progres” are înţelesul specificat în cadrul Sub-clauzei 6.1 (b).
„Practici interzise” înseamnă orice Practică de corupţie. Practică frauduloasă, Acţiune 
coercitivă, Acţiune coluzivă. Practică obstructivă şi orice acţiune de spălare de bani, 
finanţare a terorismului şi punerea la dispoziţie a sumelor împrumutului unor Persoane 
Sancţionate.

„Proiect” înseamnă planul de investiţii eligibile prevăzut în Anexa 1, ce urmează a fi 
finanţat parţial în cadrul împrumutului aprobat de Consiliul de Administraţie al BDCE, 
având numărul de referinţă LD 2097 (2021).

„Agenţia de implementare a Proiectului” (denumită în continuare „AlP”) înseamnă 
entitatea juridică a împrumutatului care, în scopul prezentului Proiect, este Ministerul 
Culturii şi care, prin delegare din partea împrumutatului, este responsabilă cu 
implementarea Proiectului.

„Unitatea de Management a Proiectului” (denumită în continuare „UMP”) înseamnă 
unitatea înfiinţată de către AlP, responsabilă cu implementarea, managementul financiar 
şi fizic, zilnic, al Proiectului, precum şi al celor două împrumuturi aprobate anterioar de 
către Consiliul de Administraţie al BDCE, cu numerele de referinţă F/P 1562 (2006) si 
F/P 1572 (2006).

„Rată de referinţă” înseamnă EURIBOR pentru o Tranşă cu rată variabilă a dobânzii, 
denominată în Euro.

„Persoane sancţionate” înseamnă orice persoană fizică sau juridică menţionată în 
şi/sau care face altfel obiectul uneia sau mai multor Liste de sancţiuni.
„Liste de sancţiuni” înseamnă (i) orice măsuri restrictive de natură economică, 
financiară şi comercială şi embargouri asupra armelor emise de UE în conformitate cu 
capitolul 2 al titlului V din Tratatul Uniunii Europene, precum şi cu articolul 215 din 
Tratatul gjjvin^Funcţionarea Uniunii Europene, aşa cum sunt disponibile pe site-ul
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oficial al UE^ sau pe orice pagină care-i succede acestuia, cu modificările şi completările 
periodice: sau (ii) orice măsuri restrictive de natură economică, financiară şi comercială 
şi embargouri asupra armelor emise de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite în conformitate cu articolul 41 din Carta ONU, aşa cum sunt disponibile pe site-ul 
web oficial al ONU sau pe orice pagină succesoare acestuia, cu modificările şi 
completările periodice.
„Garanţii” înseamnă orice acord sau aranjament care creează un rang preferenţial, un 
drept preferenţial de plată, un colateral sau o garanţie de orice natură, oricare dintre ele 
ar putea conferi drepturi sporite terţelor părţi.
„Marjă” înseamnă, în legătură cu Tranşele cu Rată variabilă a dobânzii, marja fixă la 
Rata de referinţă (fie plus, fie minus) specificată în puncte de bază, în Notificarea de 
disponibilizare aplicabilă.
„Tranşă” înseamnă o sumă disponibilizată sau care urmează a fi disponibilizată din 
împrumut.

1.2 Interpretare

în cazul în care contextul nu cere altfel, referirile la:

(i) prezentul Acord, vor fi interpretate ca referiri la acest Acord, după cum poate fi 
completat, modificat sau reconfirmat periodic;

(ii) o Parte sau orice altă persoană, inclusiv succesorii în drepturi sau cesionarii 
acesteia;

(iii) „Clauze”, „Sub-clauze” şi „Considerente” vor fi interpretate ca referiri la 
respectivele clauze, sub-clauze şi, respectiv. Considerentele din prezentul Acord,
Şl

(iv) cuvintele utilizate la singular vor include şi pluralul şi viceversa.

1.3 Titluri

Titlurile în prezentul Acord nu au semnificaţie legală şi nu influenţează interpretarea 
acestuia.

1.4 Rotunjire
în scopul efectuării oricăror calcule în prezentul Acord:

a) toate procentele rezultate din astfel de calcule altele decât cele stabilite prin 
folosirea interpolării vor fi rotunjite, dacă este necesar, la cea mai apropiată o 
sută-miime a unui punct procentual {de exemplu: 9.876541% (sau .09876541) 
fiind rotunjite în minus la 9.87654% (sau .0987654) şi 9.876545% (sau 
.09876545) fiind rotunjit în plus la 9.87655% (sau .0987655));

nteie determinate prin folosirea interpolării lineare prin referire la două___^ 
(2kf^p d^^ferinţă relevante vor fi rotunjite, dacă este necesar, în conformitaţ#^^^"^^^

b) toate

http://eea‘. ;^o'(:^>eu'A^dquăiters/l3dadquarters-homeDaee/S442/consolidaied-list-sanciions en^
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cu metoda stabilită în subsectiunea (a) de mai sus, dar cu acelaşi grad de 
acurateţe ca în cazul celor două (2) rate utilizate pentru efectuarea calculului (cu 
excepţia faptului că astfel de procente nu vor fi rotunjite la un grad mai mic de 
acurateţe decât cea mai apropiată miime de punct procentual (0.001%)); şi

c) toate sumele în valută utilizate în sau rezultând din calculele de mai sus vor fi 
rotunjite, dacă nu este altfel specificat în definiţia relevantă a valutei, la cele mai 
apropiate două zecimale în valuta relevantă (cu .005 fiind rotunjit în plus {de 
exemplu .674 fiind rotunjit în minus la ,67 şi .675 rotunjit în plus la .68)

CONDIŢII
împrumutul este acordat în baza condiţiilor generale ale Reglementărilor privind 
împrumutul şl în baza condiţiilor speciale ale Acordului.

2.

SCOP
BDCE acordă împrumutul împrumutatului, care îl acceptă^numai pentru scopul finanţării 
Proiectului aşa cum este descris în Anexa 1 la prezentul.

3.

Orice modificare a modului în care împrumutul este utilizat, pentru care nu s-a primit 
aprobarea prealabilă a BDCE, ar putea constitui un eveniment în condiţiile Articolului 3.3 
(h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea accelerată, 
suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile Articolelor 3.3 {Rambursarea 
accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 {Suspendarea de către Bancă a 
împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 {Anularea de către Bancă a împrumuturilor 
nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

CONDIŢII FINANCIARE4.

4.1 Suma împrumutului
Suma împrumutului este:

Două sute şaisprezece milioane de euro 

216.000.000 EUR

4.2 Disponibilizarea sumei
împrumutul va fi disponibilizat în minimum două (2) Tranşe.

Suma primei Tranşe nu va depăşi douăzeci şi cinci la sută (25%) din Suma 
împrumutului. Suma primei Tranşe şi a fiecărei Tranşe subsecvente va fi determinată în 
funcţie de Cheltuielile efectuate şi/sau de Cheltuielile preconizate.

4.3 Procedura de disponibilizare
Disponibilizarea fiecărei Tranşe se efectuează prin următoarea procedură:

- - 
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prevăzută în Anexa 3 la prezentul (denumită în continuare „Cerere de tragere”).

O Cerere de tragere va specifica propunerile privind:

(i) valuta (valutele) şi suma (sumele) Tranşei;

(ii) Data disponibilizării; Data disponibilizării trebuie să fie o Zi lucrătoare care să fie 
cu cel puţin cinci (5) Zile lucrătoare după data Cererii de tragere;

(iii) Data (datele) rambursării ratelor de capital, inclusiv Maturitatea, luând în 
considerare că perioada de rambursare a ratelor de capital pentru fiecare Tranşă 
nu trebuie să fie mai mare de douăzeci (20) ani, incluzând o perioadă de graţie 
care să nu fie mai mare de cinci (5) ani;

(iv) Rata maximă fixă a dobânzii sau Marja maximă la Rata de referinţă;

(v) Perioada de dobândă şi Datele de plată a dobânzii;

(vi) Convenţia privind numărul de zile luate în calcul şi Zilele lucrătoare; şi

(vii) Contul împrumutatului pentru disponibilizare.

Fiecare Cerere de tragere transmisă BDCE va fi irevocabilă, dacă nu se convine altfel în 
scris cu BDCE.

(b) Notificare de disponibilizare

Dacă BDCE primeşte o Cerere de tragere care corespunde cerinţelor unei Cereri de 
tragere prevăzute în Sub-clauza 4.3 (a) de mai sus şi, dacă toate celelalte Condiţii de 
disponibilizare relevante, aşa cum sunt definite în Sub-clauza 4.5 {Condiţii de 
disponibilizare) de mai jos, au fost îndeplinite de către împrumutat, BDCE va transmite 
împrumutatului o Notificare de disponibilizare în esenţă în forma prevăzută în Anexa 3 la 
prezentul (denumită în continuare „Notificare de disponibilizare"). Fiecare Notificare 
de disponibilizare va fi transmisă cu cel puţin două (2) Zile lucrătoare înainte de Data de 
disponibilizare propusă.

O Notificare de disponibilizare va specifica:

(i) Valuta (valutele) şi suma (sumele) Tranşei;
(ii) Data de disponibilizare;
(iii) Perioada de rambursare a ratelor de capital şi Data (Datele) de
rambursare a ratelor de capital, inclusiv Maturitatea;
(iv) Rata fixă de dobândă sau marja la Rata de referinţă;
(v) Perioada de dobândă şi datele de plată a dobânzii;
(vi) Convenţia privind numărul de zile luate în calcul şi Zilele lucrătoare; şi
(vii) Conturile împrumutatului pentru disponibilizare şi ale BDCE pentru 

plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului.

____ -^^^işponibilizare care corespunde elementelor prevăzute în Cererea de
tragerii constitoNun angajament irevocabil şi necondiţionat din partea împrumutatului 
de aMmprâfnsta^dâXla BDCE, şi din partea BDCE, de a disponibiliza împrumutatului
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Tranşa conform termenilor şi condiţiilor specificate în Notificarea de disponibilizare.

Fără a contraveni celor de mai sus, dacă BDCE nu a emis o Notificare de disponibilizare 
în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea Cererii de tragere, 
respectiva Cerere de tragere va fi considerată anulată.

4.4 Perioada de disponibilizare
Dacă BDCE nu convine altfel în scris, împrumutatul nu va fi îndreptăţit:

(i) să transmită o Cerere de tragere pentru prima Tranşă mai târziu de 
douăsprezece (12) luni după semnarea Acordului de către Părţi;

(ii) să transmită orice altă Cerere de tragere ulterioară mai târziu de optsprezece (18) 
luni de la ultima disponibilizare; sau

(iii) să transmită orice altă Cerere de tragere după ziua care cade cu cincisprezece 
(15) Zile Lucrătoare înainte de Data limită de tragere.

4.5 Condiţii de disponibilizare
(a) Condiţii precedente transmiterii Cererii de tragere a primei Tranşe:

(i) Avizul juridic în limba engleză emis de directorul direcţiei juridice din Ministerul 
Finanţelor, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezentul, prin care se confirmă în 
mod satisfăcător pentru BDCE că Acordul a fost semnat în mod legal de 
reprezentanţii autorizaţi ai împrumutatului şi că Acordul este valabil, obligatoriu şi 
aplicabil din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii săi, potrivit 
legislaţiei împrumutatului.

(ii) Evidenţe în limba engleză (de ex. Statut, Rezoluţii, împuternicire etc.), 
satisfăcătoare pentru BDCE, privind persoana (persoanele) autorizată 
(autorizate) să semneze Acordul şi Cererile de tragere în numele împrumutatului, 
împreună cu specimenul de semnătură (semnături) autentificat al acestei 
(acestor) persoane.

(iii) Un Certificat din partea împrumutatului, în forma prevăzută în Anexa 4 la 
prezentul, semnat de persoana(ele) autori2ată(e) să semneze Cererile de tragere 
în numele împrumutatului şi datat nu mai devreme de ziua care cade cu cinci (5) 
Zile Lucrătoare înainte de transmiterea Cererii de tragere.

(b) Condiţii precedente transmiterii oricărei Cereri de tragere ulterioară:

(i) Evidenţe în limba engleză (de ex. Statut, Rezoluţii, împuternicire, etc.) 
satisfăcătoare pentru BDCE privind persoana (persoanele) autorizată (autorizate) 
să semneze Cererile de tragere în numele împrumutatului, împreună cu 
specimenul de semnătură (semnături) autentificat ai acestei (acestor) persoane.

(ii) Raportul de progres care confirmă în mod satisfăcător pentru BDCE alocarea a 
-;::z:gelDuţin nouăzeci (90%) din Tranşa anterioară, cu condiţia ca toate celelalte 

^'^tîS^e.disponibilizate să fi fost integral alocate.
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(iii) Un Certificat din partea împrumutatului, în forma prevăzută în Anexa 4 la 
prezentul, semnat de persoana(ele) autorizată(e) să semneze Cererile de tragere 
în numele împrumutatului şi datat nu mai devreme de ziua care cade cu cinci (5) 
Zile Lucrătoare înainte de Cererea de tragere.

4.6 Rambursare
La fiecare Dată de rambursare a ratelor de capital, împrumutatul va rambursa capitalul 
datorat din fiecare Tranşă la acea Dată de rambursare a ratelor de capital în 
conformitate cu termenii prevăzuţi în Notificarea de disponibilizare aplicabilă.

4.7 Rambursare anticipată
(a) Mecanism

Dacă în cazul unui eveniment menţionat în prezentul Acord, care se referă la această 
Sub-clauză, împrumutatul trebuie să ramburseze anticipat întreaga Tranşă sau o parte 
din aceasta sau în cazul unei rambursări anticipate voluntare, împrumutatul va trimite 
BDCE o notificare scrisă (denumită în continuare „Notificare de rambursare 
anticipată") cu cel puţin o (1) lună înainte, specificând sumele care urmează să fie 
rambursate anticipat, data la care rambursarea anticipată va avea loc (denumită în 
continuare „Dată de rambursare anticipată") şi, după consultarea prealabilă cu BDCE, 
costurile rambursării anticipate. Data de rambursare anticipată va cădea la o dată de 
plată a dobânzii, dacă BDCE nu convine altfel în scris.

La primirea Notificării de rambursare anticipată, BDCE va transmite împrumutatului o 
notificare în scris (denumită în continuare „Confirmare de rambursare anticipată") nu 
mai târziu de cinci (5) Zile lucrătoare înainte de Data de rambursare anticipată, indicând 
dobânda acumulată, datorată la acea dată, şi Costurile pentru rambursarea anticipată, 
conform Sub-clauzei 4.7(b).

O Confirmare de rambursare anticipată cuprinzând elementele menţionate în Notificarea 
de rambursare anticipată va constitui un angajament irevocabil şi necondiţionat din 
partea împrumutatului de a rambursa anticipat BDCE sumele respective, în conformitate 
cu termenii şi condiţiile specificate în Confirmarea de rambursare anticipată.

Dacă împrumutatul rambursează parţial o Tranşă, suma rambursată se va aplica pro- 
rata fiecărei rambursări de capital datorate. în acest caz, Confirmarea de rambursare 
anticipată va include, în mod corespunzător, un grafic de rambursare modificat care va fi 
obligatoriu pentru împrumutat.

(b) Costurile pentru rambursarea anticipată

Costurile pentru rambursarea anticipată în conformitate cu Sub-clauza 4.7 (a) (denumite 
în continuare „Costuri pentru rambursare anticipată”) vor fi stabilite de BDCE pe baza 
costurilor acesteia determinate de reinvestirea sumei care urmează să fie rambursată de 
la Data de rambursare anticipată până la Maturitate, incluzând orice costuri aferente, 
cum ar oricăror aranjamente de acoperire subiacente. Costurile de
reinvesMfep''A^gr^ fi st&B'inte pe baza diferenţei între nivelul ratei iniţiale şi nivelul ratei de
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reinvestire care va fi determinată de BDCE pe baza condiţiilor de piaţă la data Notificării 
de rambursare anticipată.

4.8 Calcularea dobânzii
împrumutatul va plăti dobânda aferentă sumei fiecărei Tranşe, datorată periodic pe 
parcursul fiecărei Perioade de dobândă la Rata fixă/variabilă a dobânzii specificată în 
Notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Dobânda (i) se va acumula de la şi inclusiv prima zi a Perioadei de dobândă până la, dar 
excluzând, ultima zi a unei astfel de perioade de dobândă, şi (ii) va fi datorată şi piătibilă 
la Datele de plată a dobânzii specificate în Notificarea de disponibilizare aplicabilă. 
Dobânda va fi calculată pe baza Convenţiei privind numărul de zile luate în calcul, 
specificată în Notificarea de disponibilizare aplicabilă.

în cazul Tranşelor cu Rată variabilă a dobânzii, BDCE va stabili, la fiecare Dată de 
determinare a dobânzii, rata de dobândă aplicabilă pe parcursul Perioadei de dobândă 
relevante, în conformitate cu Acordul şi va notifica prompt împrumutatul în legătură cu 
aceasta. Fiecare astfel de determinare de către BDCE va fi finală, definitivă şi obligatorie 
pentru împrumutat, dacă împrumutatul nu demonstrează în mod satisfăcător BDCE că o 
astfel de determinare a avut erori vădite.

4.9 Rata dobânzii penalizatoare
în cazul în care împrumutatul nu va plăti, integral sau parţial, orice sumă datorată în 
cadrul Acordului, şi fără a contraveni oricăror alte opţiuni disponibile BDCE în cadrul 
Acordului sau altfel, împrumutatul va plăti dobândă la astfel de sume neplătite de la data 
scadentă până la data primirii unor astfel de plăţi de către BDCE, la o rată anuală a 
dobânzii egală cu rata EURIBOR la o lună, cotată la data scadentă plus două sute 
puncte de bază (200 pb) (denumită în continuare „Rata dobânzii penalizatoare").

Rata dobânzii penalizatoare aplicabilă va fi actualizată la fiecare treizeci (30) de zile 
calendaristice.

4.10 Eveniment de perturbare a pieţei
BDCE, după ce va lua cunoştinţă despre producerea unui astfel de eveniment, va 
notifica prompt împrumutatul că a avut loc un Eveniment de perturbare a pieţei.

Pentru scopurile Acordului, „Evenimentul de perturbare a pieţei” se referă la 
următoarele circumstanţe:

(a) Furnizorul relevant de ştiri financiare la care se face referire în cadrul definiţiei 
EURIBOR nu menţionează nido rată procentuală sau pagina corespunzătoare de 
afişare a ratei nu este accesibilă.

în cazul producerii unui astfel de Eveniment de perturbare a pieţei, rata aplicabilă 
Qg^a fi rata procentuală anuală determinată de BDCE ca fiind media 

j^^îibă^v^^telor la care împrumuturile în Euro, cu o sumă identică sau cu ceâ^'*"
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mai apropiată de suma împrumutului în cauză şi acordate pe o perioadă identică 
sau pe cea mai apropiată de respectiva perioadă de dobândă, sunt oferite la Data 
de stabilire a dobânzii de către trei (3) bănci reprezentative pe piaţa interbancară 
din UE, selectate de BDCE. Dacă sunt furnizate cel puţin două (2) cotaţii, rata 
EURIBOR aplicabilă ia acea Dată de stabilire a dobânzii va fi media aritmetică a 
tuturor cotaţiilor furnizate.

Dacă nu este furnizată nici o cotaţie sau este furnizată doar una (1), rata EURIBOR 
aplicabilă va fi rata procentuală anuală stabilită de către BDCE ca fiind media 
aritmetica a ratelor la care împrumuturile în Euro, cu o sumă identică sau cu cea 
mai apropiată de suma împrumutului în cauză şi acordate pe o perioadă identică 
sau pe cea mai apropiată de respectiva perioadă de dobândă, sunt oferite în a 
doua Zi lucrătoare după începerea perioadei de dobândă relevante, de bănci 
majore de pe piaţa interbancară din UE, selectate de BDCE.

(b) BDCE constată că nu este posibil să stabilească rata de referinţă aplicabilă în 
conformitate cu paragraful (a) de mai sus.

în cazul producerii unui astfel de Eveniment de perturbare a pieţei, Rata variabilă a 
dobânzii aplicabile va fi înlocuită cu rata care exprimă, ca rată procentuală anuală, 
costul la care BDCE finanţează împrumutul indiferent de sursele pe care BDCE le 
poate selecta în mod rezonabil.

(c) în orice moment dintre momentul transmiterii Notificării de disponibilizare şi Data 
de disponibilizare, BDCE constată, în mod rezonabil, că există circumstanţe 
excepţionale şi neprevăzute de ordin economic, financiar, politic sau de altă natură 
externă, care afectează în mod negativ accesul BDCE la sursele acesteia de 
finanţare.

în cazul producerii unui astfel de Eveniment de perturbare a pieţei, BDCE va fi 
îndreptăţită să anuleze fără niciun cost disponibilizarea planificată.

în cazul producerii Evenimentelor de perturbare a pieţei, prevăzute la alineatele 
(a) şi (b) de mai sus (altele decât un Eveniment de înlocuire a EURIBOR):

dacă împrumutatul solicită astfel. Părţile, acţionând cu bună credinţă, vor 
negocia, pe o perioadă care nu depăşeşte treizeci (30) de zile 
calendaristice, convenirea unei alternative la rata EURIBOR aplicabilă. 
Dacă nu se ajunge la niciun acord, împrumutatul poate proceda la 
rambursarea anticipată la următoarea Dată de plată a dobânzii în termenii 
prevăzuţi în cadrul Sub-clauzei 4.7.

(i)

BDCE, acţionând cu bună credinţă şi cu consultarea împrumutatului în 
limitele practice rezonabile, va avea dreptul să modifice durata oricărei 
Perioade de dobândă ulterioare la treizeci (30) de zile calendaristice sau 
mai puţin prin transmiterea către împrumutat a unei notificări în acest sens. 
Orice astfel de modificare a unei Perioade de dobândă îşi va produce 
efectele la data specificată de către BDCE într-o astfel de notificare.

constată că Evenimentul de perturbare a pieţei relevant nu mai există, 
atu^'^cib'^^^rva oricărui Eveniment ulterior de perturbare a pieţei care apare,^sau 
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relevante va reveni, din prima zi a următoarei Perioade de dobândă, la cea calculată în 
conformitate cu Rata variabilă a dobânzii şi Perioada de dobândă specificate în 
Notificarea de disponibilizare relevantă.

4.11 Plăţi
Toate sumele datorate de împrumutat în cadrul acestui Acord sunt plătibile în valuta 
fiecărei Tranşe în contul comunicat de către BDCE în Notificarea de disponibilizare 
aplicabilă. Orice plată în cadrul acestui Acord se va efectua într-o Zi lucrătoare, cu 
respectarea Convenţiei privind Ziua Lucrătoare Următoare Modificată. Orice plată va fi 
considerată achitată atunci când BDCE a primit suma în contul său.

împrumutatul sau banca instructată de către împrumutat, după caz, va trimite o 
notificare de plată în scris către BDCE cu cel puţin cinci (5) Zile lucrătoare înaintea plăţii 
oricăror sume datorate în baza acestui Acord.

Toate plăţile care urmează să fie efectuate de către împrumutat în baza prezentului 
Acord vor fi calculate şi efectuate fără (şi libere de orice deducere pentru) compensare 
sau cerere reconvenţională.

Dacă BDCE primeşte o plată care este insuficientă pentru a descărca toate sumele 
datorate şi plătibile de către împrumutat în baza prezentului Acord, BDCE va folosi acea 
plată pentru achitarea:

(i) în primul rând, a oricăror comisioane, costuri, taxe sau cheltuieli datorate, dar 
neachitate, în baza prezentului Acord;

(ii) în al doilea rând, a oricărei dobânzi acumulate, dar neachitate, în baza 
prezentului Acord;

(iii) în al treilea rând, a oricărui capital datorat, dar neachitat, în baza prezentului 
Acord; şi

(iv) în al patrulea rând, a oricărei sume datorate, dar neachitate, în baza prezentului 
Acord.

5. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
împrumutatul va implementa Proiectul prin AlP, în conformitate cu prevederile 
prezentului Acord.

împrumutatul desemnează Unitatea de Management a Proiectului stabilită de AlP ca 
UMP. împrumutatul, acţionând prin intermediul AlP, va asigura faptul că păstrează îp 
structura acestuia, UMP, cu personal şi dotări adecvate pe toată durata de implementare 
a Proiectului.

în orice caz, împrumutatul rămâne singurul răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor sale 
în cadrul Acordului.

Nerespectarea angajamentelor privind implementarea Proiectului prevăzute în cadrul 
Clauzei 5 va constitui, indiferent de oricare altă prevedere aplicabilă din Reglementările 
privind împrumutul, un eveniment conform termenilor Articolului 3.3h) din Reglementările 
privind împrumutul şi poate genera: (i) declararea cheltuielilor contractuale aferente ca 

0Tî^^^eU^ibile pentru Alocare în cadrul Proiectului; şi/sau (ii) rambursarea accelerată.
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suspendarea sau anularea împrumutului, în totalitate sau parţial, conform termenilor 
Articolelor 3.3 {Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 
(Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de 
către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

5.1. Asumarea responsabilităţii
împrumutatul, prin AlP, va depune toate eforturile şi diligenţele şi îşi va exercita toate 
mijloacele utilizate în mod normal (incluzând, dar fără a se limita la, cele juridice, 
financiare, manageriale şi tehnice) necesare pentru implementarea corespunzătoare a 
Proiectului.

5.2. Perioada de alocare
împrumutatul, prin AlP, va aloca fiecare Tranşă pentru Proiectul în termen de 
douăsprezece (12) luni de la data de disponibilizare relevantă (denumită în continuare 
„Perioada de Alocare”), cu excepţia cazului în care BDCE convine altfel, în scris.

Dacă o Tranşă disponibilizată de BDCE nu este alocată sau este doar parţial alocată 
Proiectului în Perioada de alocare, împrumutatul va plăti anticipat către BDCE acele 
sume nealocate, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii în conformitate cu Sub-clauza
4.7.

5.3. Costuri ale Proiectului
Tranşele disponibilizate în cadrul împrumutului nu vor depăşi optzeci ia sută (80%) din 
costurile totale eligibile ale Proiectului specificate în Anexa 1 la prezentul. Dacă Tranşele 
disponibilizate în cadrul împrumutului depăşesc procentul de optzeci la sută (80%) de 
mai sus (prin reducerea costurilor totale eligibile sau altfel), împrumutatul va plăti 
anticipat către BDCE excedentul, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii, în 
conformitate cu Sub-clauza 4.7.

Dacă costurile totale eligibile ale Proiectului cresc sau sunt revizuite din orice motiv, 
împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru 
finalizarea Proiectului, fără a se apela la BDCE. Planurile de finanţare a costurilor 
majorate vor fi comunicate BDCE fără întârziere.

5.4. Angajamente specifice în cadrul Proiectului
împrumutatul, prin AlP, se va asigura că:

(i) toate terenurile, drepturile de proprietate şi permisele necesare pentru 
implementarea Proiectului sunt disponibile la timp;

(ii) toate activele şi instalaţiile în cadrul Proiectului sunt în mod permanent asigurate 
şi întreţinute în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale; şi

(iii) orice altă cerinţă specificată în Anexa 1 („Condiţii specifice") ta prezentul este 
respectată.
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5.5. Achiziţii
Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii care vor finanţate în cadrul Proiectului vor respecta 
Ghidul BDCE privind achiziţiile.

5.6. Măsuri de prevenire a riscurilor sociaie şi de mediu
împrumutatul, prin AlP, va implementa Proiectul în conformitate cu cerinţele prevăzute în 
Politica de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu. în mod deosebit, în cazul în care 
orice construcţie necesită o Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) sau o Evaluare 
a Impactului Social şi a celui asupra Mediului (EISM), conform Politicii de prevenire a 
riscurilor sociale şi de mediu, împrumutatul, prin AlP, va notifica BDCE şi se va asigura 
că EIM/EISM se desfăşoară în conformitate cu cerinţele prevăzute de Politica de 
prevenire a riscurilor sociale şi de mediu. împrumutatul, prin AlP, va asigura faptul că 
documentaţia relevantă pentru EIM/EISM este pusă la dispoziţia BDCE, pentru a fi 
verificată, la cererea acesteia.

5.7. Drepturile Omului
împrumutatul, prin AlP, se va asigura că implementarea Proiectului nu va genera o 
încălcare a (i) Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; sau (ii) a Cartei Sociale 
Europene.

5.8. integritate
împrumutatul, prin AlP, se va asigura că implementarea Proiectului nu va genera o 
încălcare a legilor aplicabile privind frauda, corupţia, spălarea banilor, finanţarea 
terorismului sau orice altă utilizare ilegală a fondurilor.

5.9. Vizibilitate
împrumutatul, prin AlP, va informa Beneficiarii finali că Proiectul este finanţat parţial de 
către BDCE prin mijloace corespunzătoare de comunicare cum ar fi: anunţuri pe paginile 
de web relevante, comunicate de presă, broşuri sau expuneri de panouri/plăcuţe pe 
amplasamentele/facilităţiie aferente Proiectului. în oricare situaţie, informaţiile date 
Beneficiarilor finali vor afişa într-o manieră corespunzătoare numele BDCE şi logo-ul 
acesteia.

6. MONITORIZARE

6.1. Raportare
(a) Rapoarte de progres

împrumutatul, prin AlP, va transmite BDCE un raport de progres (denumit în continuare 
„Raport de progres”) (i) o dată pe an, până la finalizarea Proiectului; şi (ii) înainte de 
fiecare Cerere de tragere, cu excepţia Cererii de tragere a primei tranşe.

Anexa 5 la prezentul prevede un model care specifică informaţiile minime solicitat^de
^ asemenea, formate alternative care să conţină ace1eaiî''^%^
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informaţii.

(b) Raportul de finalizare

După finalizarea Proiectului, împrumutatul, prin AlP, va transmite un raport de finalizare 
(denumit în continuare „Raportul de finalizare”) incluzând o evaluare a impactului 
social al Proiectului.

Anexa 5 la prezentul prevede un model care specifică informaţiile minime solicitate de 
BDCE. Pot fi utilizate, de asemenea, formate alternative care să conţină aceleaşi 
informaţii.

6.2. Vizite
împrumutatul, prin AlP, se angajează să primească în mod favorabil orice vizite de 
monitorizare/tehnice/de evaluare, inclusiv prin facilitarea accesului Ia amplasamentele 
aferente Proiectului/contractorii aferenţi Proiectului, efectuate de personalul BDCE sau 
de terţe părţi desemnate de aceasta.

6.3. Audit
în cazul în care împrumutatul, prin AlP, nu respectă oricare din obligaţiile asumate în 
cadrul Acordului, împrumutatul şi AlP se angajează să primească în mod favorabil orice 
misiune de audit la faţa locului, efectuată de către personalul BDCE sau de terţe părţi 
desemnate de aceasta, care va fi pe cheltuiala împrumutatului.

6.4. informaţii privind Proiectul
împrumutatul, prin AlP, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care trebuie să fie în 
conformitate cu standardele internaţionale, arătând, în orice moment, stadiul Proiectului, 
şi care vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile 
finanţate parţial în cadrul împrumutului.

împrumutatul, prin AlP, va transmite BDCE în timp util orice informaţie sau document 
legat de finanţarea sau implementarea Proiectului, (incluzând, în special, probleme de 
mediu/sociale şi de achiziţii), după cum BDCE le poate solicita în mod rezonabil.

împrumutatul, prin AlP, va informa BDCE imediat în legătură cu orice eveniment care 
afectează în mod negativ, implementarea Proiectului, incluzând, dar fără a se limita la 
acestea:

(i) orice acţiune sau protest iniţiat sau orice obiecţie ridicată de către un terţ 
sau orice reclamaţie primită de către împrumutat sau orice litigiu care este 
început sau ar putea să apară împotriva lui în ceea ce priveşte achiziţiile 
sau problemele de mediu/sociale sau alte aspecte în legătură cu Proiectul;
sau

(ii) orice adoptare sau orice modificare a oricărei legi, reglementări sau norme 
(sau în aplicarea sau interpretarea oficială a oricărei legi, reglementări sau 
norme) în legătură cu Proiectul.

Oric^^enimefft^re poate avea un impact negativ semnificativ asupra implementăni?=^^:^,
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Proiectului va constitui un eveniment în termenii Articolului 3.3 (h) din Reglementările 
privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea accelerată, suspendarea sau 
anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 {Rambursarea accelerată a 
împrumuturilor disponibilizate), 3.5 {Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor 
nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din 
Reglementările privind împrumutul.

Informaţii privind împrumutatul6.5.

(a) Informaţii

împrumutatul va furniza băncii, (i) în fiecare an, un rezumat al bugetului anual al 
împrumutatului şi al implementării acestui buget (doar dacă aceste informaţii nu sunt 
disponibile pe site-ul împrumutatului, caz în care împrumutatul va indica doar link-ul 
(link-urile) relevant (relevante) ale site-ului său oficial); şl (ii) orice alte astfel de informaţii 
privind situaţia financiară generală, într-o formă şi substanţă satisfăcătoare pentru 
bancă, aşa cum BDCE poate solicita în mod rezonabil din când în când.

împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice Modificare substanţială negativă. 
Orice Modificare substanţială negativă va constitui un eveniment în termenii articolului 
3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea 
accelerată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 
{Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 {Suspendarea de către 
Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a 
împrumutunior nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

(b) Cross-Default

împrumutatul va informa BDCE dacă se produce orice Eveniment de Cross-Default. 
Orice Eveniment de Cross-Default ar reprezenta un eveniment în termenii articolului 3.3 
(h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la suspendarea, anularea 
sau rambursarea anticipată a împrumutului în termenii articolelor 3.3 {Rambursarea 
accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 {Suspendarea de către Bancă a 
împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor 
nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

în înţelesul prezentului Acord, „Eveniment de Cross-Default” înseamnă o situaţie în 
care, drept urmare a neîndeplinirii oricărei obligaţii, împrumutatul este obligat sau este 
pasibil să i se solicite sau, urmare a expirării oricărei perioade de graţie contractuale 
aplicabile, i se va cere sau va fi pasibil să i se ceară să ramburseze anticipat, să 
ramburseze sau să rezilieze inainte de maturităte orice instrument de datorie publică 
guvernamentală sau orice angajament în legătură cu un instrument de datorie publică 
guvernamentală este anulat sau suspendat.

7. PARI PASSU
Nerespectarea prevederilor stipulate în cadrul Clauzei 7 va constitui un eveniment în 
termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la 
rambursarea accelerată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 
3.3 {Rarr^MifB^ 
către BâncSă^i

^ accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 {Suspendarea de 
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împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

7.1. Prioritate ia piaţă
împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată în cadrul prezentului Acord au şi 
vor avea aceeaşi prioritate, nu mai puţin decât pari passu, în ceea ce priveşte drepturile 
de plată, cu toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare negarantate şi nesubordonate în 
cadrul oricăruia dintre instrumentele sale de datorie publică guvernamentală.

în mod deosebit, împrumutatul nu va efectua (sau nu va autoriza) nicio plată în legătură 
cu nici un astfel de Instrument de datorie publică guvernamentală (Indiferent dacă sunt 
în mod regulat programate la plată sau nu), dacă:

(i) BDCE solicită rambursarea accelerată în temeiul articolului 3.3 din 
Reglementările privind împrumutul; sau

(ii) un eveniment sau un eveniment potenţial de nerespectare a obligaţiilor de plată 
în cadrul oricărui instrument de datorie publică guvernamentală negarantat şi 
nesubordonat al împrumutatului sau al oricărei agenţii a sa sau instrument ai său 
a avut loc şi continuă.

Cu toate acestea, plata în cadrul unui astfel de instrument de datorie publică 
guvernamentală este posibilă dacă împrumutatul:

(i) plăteşte simultan; sau
(ii) pune deoparte, într-un cont desemnat, pentru plată la următoarea Dată de plată a 

dobânzii
o sumă în acelaşi procent din capitalul datorat în cadrul prezentului Acord, ca şi 
procentul pe care îl reprezintă suma plătită în cadrul unui astfel de instrument de datorie 
publică guvernamentală din suma totală datorată în cadrul acestuia.

Pentru acest scop, nu se ia în considerare plata niciunui instrument de datorie publică 
guvernamentală care este efectuată din sume provenite prin emiterea unui alt 
instrument, la care în esenţă aceleaşi persoane care deţin creanţele în cadrul 
Instrumentului de datorie publică guvernamentală au subscris.

7.2. Garanţii
Dacă o garanţie este acordată pentru executarea oricărui instrument de datorie publică 
guvernamentală al împrumutatului, împrumutatul va informa în timp util BDCE cu privire 
la intenţiile sale şi, dacă BDCE solicită astfel, va furniza BDCE, în termenul stabilit în 
notificarea BDCE, o garanţie identică sau echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor sale 
financiare asumate în cadrul prezentului Acord.

Această clauză nu se va aplica unei garanţii:

a) create asupra proprietăţii la momentul achiziţionării, numai ca garanţie pentru 
plata preţului de achiziţie sau pentru plata datoriei contractate în vederea 
finanţării achiziţionării unei astfel de proprietăţi;

b) care garantează un instrument de datorie publică guvernamentală cu o maturitate 
==:^:^până la un (1) an de la data la care acesta a fost emis iniţial; sau

%.c)^%^bată anterior de către BDCE.
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7.3. Clauză prin includere
Dacă oricare instrument de datorie publică guvernamentală al împrumutatului include 
clauze referitoare la scăderea ratingului, indicatori financiari sau pari passu, care nu sunt 
incluse în acest Acord sau care sunt mai stricte decât orice clauză echivalentă din acest 
Acord, împrumutatul trebuie să informeze BDCE în acest sens şi, la cererea BDCE 
printr-o notificare scrisă, să încheie în termenul indicat în notificarea BDCE, un 
amendament la acest Acord prin care se va institui o prevedere echivalentă în favoarea 
BDCE.

7.4. Rambursare anticipată in favoarea unei terţe părţi
în cazul în care împrumutatul va rambursa anticipat, parţial sau în totalitate, voluntar 
(pentru evitarea dublilor, rambursare anticipată va include o reachiziţie, acolo unde este 
cazul), orice instrument de datorie publică guvernamentală, iar această rambursare 
anticipată:

(i) nu este efectuată în cadrul unei facilităţi de credit revolving, care rămâne 
deschisă pentru tragere în baza aceloraşi termeni, ulterior rambursării anticipate 
respective; sau,

(ii) nu este efectuată din sumele unui alt Instrument de datorie publică 
guvernamentală, care are un termen cel puţin egal cu termenul neexpirat al 
Instrumentului de datorie publică guvernamentală rambursat anticipat,

împrumutatul va informa BCDE. în acest caz şi la solicitarea BDCE, împrumutatul va 
rambursa anticipat către BDCE, în termen de două (2) luni de la orice astfel de 
rambursare anticipată, sumele disponibilizate în cadrul împrumutului în conformitate cu 
Sub-clauza 4.7 în acelaşi procent pe care îl reprezintă suma rambursată anticipat din 
instrumentul de datorie publică guvernamentală corespunzător.

8. DECLARAŢII Şl GARANŢII
împrumutatul declară şi garantează faptul că:

a) nu este, la fel cum nici vreunul dintre funcţionarii, directorii, agenţii sau angajaţii 
săi nu este o Persoană Sancţionată şi nu face obiectul vreunei hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile în legătură cu Practicile interzise desfăşurate 
în exercitarea îndatoririlor sale profesionale şi nu are sau nu a avut relaţii de 
afaceri cu Persoane Sancţionate;

b) autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie Acordul şi au dat în acest 
sens semnatarului (semnatarilor) autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu 
legile, decretele, reglementările, actele constitutive şi alte texte aplicabile 
acestuia;

c) întocmirea şi semnarea, precum şi îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul acestuia 
şi respectarea clauzelor acestui Acord:

(i) nu contravin sau nu intră în conflict cu nicio lege, statut, regulă sau 
reglementare aplicabilă, sau hotărâre judecătorească, decret sau permis al 
cărui subiect este;

contravin sau nu intră în conflict cu niciun acord sau alt instrument^'e-f^?^
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datorie publică guvernamentală obligatoriu care ar putea în mod rezonabil 
să conducă la o Modificare substanţială negativă;

d) nu există niciun eveniment sau circumstanţă care să constituie o neîndeplinire a 
obligaţiilor în cadrul niciunui alt acord sau instrument de datorie publică 
guvernamentală, care este obligatoriu pentru acesta sau care se aplică activelor 
sale, care ar putea în mod rezonabil să conducă la o Modificare substanţială 
negativă;

e) nicio garanţie nu a fost acordată unei terţe părţi cu încălcarea Sub-clauzei 7.2;
f) niciun litigiu, arbitraj sau urmărire administrativă a sau în faţa oricărei curţi, 

tribunal de arbitraj sau agenţie, care ar putea în mod rezonabil să conducă la o 
Modificare substanţială negativă (în măsura în care este cunoscută şi înţeleasă) 
nu a fost demarat(ă) sau nu ar putea fi demarat(ă) împotriva sa; şi

g) a primit o copie a Reglementărilor privind împrumutul, a Politicii privind 
împrumutul, a Politicii de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu, a Ghidului 
privind achiziţiile şi a Regulamentului privind Protecţia Datelor Personale şi a luat 
notă de acestea.

Declaraţiile şi garanţiile de mai sus sunt considerate reconfirmate la data semnării 
fiecărei Cereri de tragere şi la data fiecărui Certificat. Orice modificare referitoare la 
declaraţiile şi garanţiile de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată 
şi orice documente justificative să fie furnizate BDCE imediat ce împrumutatul află 
despre modificare.

Dacă oricare dintre declaraţiile şi garanţiile de mai sus este sau se dovedeşte a fi fost 
incorectă sau eronată în orice privinţă, acest fapt va constitui un eveniment prevăzut la 
Articolul 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la suspendarea, 
anularea sau rambursarea accelerată a împrumutului în conformitate cu termenii 
Articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 
(Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate), şi 3.6 (Anularea de 
către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

PĂRŢI TERŢE
împrumutatul nu poate invoca, în scopul utilizării împrumutului, nici un fapt referitor la 
relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor 
sale ce decurg din Acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între împrumutat şi terţe 
părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE din cauza oricărei 
reclamaţii, şi în special toate costurile legale sau de judecată, vor fi pe cheltuiala 
împrumutatului.

NE-RENUNŢARE
în niciun caz, incluzând întârziere sau exercitare parţială, nu se va prezuma că BDCE a 
renunţat în mod tacit la orice drept conferit lui prin Acord.

9.

10.

11. CESIUNE
împri i^atadyJ^u poate cesiona niciunui din drepturile şi/sau obligaţiile sale în cadrul 

oi Âcb'ra^^ă acordul prealabil scris al BDCE.aci
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împrumutatul îşi dă acordul prin prezentul pentru orice cesionare de către BDCE a 
tuturor sau a unei părţi din drepturile şi/sau obligaţiile sale din prezentul Acord.

ILEGALITATE
Dacă este sau devine ilegal în orice jurisdicţie pentru BDCE să ofere, să păstreze sau 
să finanţeze împrumutul sau să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale din 
prezentul Acord, acest lucru ar reprezenta un eveniment în înţelesul Articolului 3.3 (h) 
din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la suspendarea, anularea sau 
rambursarea accelerată a împrumutului în conformitate cu termenii Articolelor 3.3 
(Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către 
Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate), şi 3.6 (Anularea de către Bancă a 
împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

12.

13. NICIO IMPREVIZIUNE
Fiecare Parte confirmă prin prezentul că orice prevedere aplicabilă în conformitate cu 
care o Parte poate solicita celeilalte Părţi să renegocieze Acordul sau poate înceta să-şi 
îndeplinească obligaţiile din prezentul, în cazul unei schimbări de circumstanţe 
neprevăzută la momentul încheierii Acordului, care face ca îndeplinirea acestuia să fie 
excesiv de oneroasă pentru una dintre Părţi, care nu convenise să-şi asume un 
asemenea risc, nu se va aplica Părţii respective în legătură cu obligaţiile sale din Acord 
şi că Partea nu va avea dreptul să ridice vreo pretenţie în baza unei astfel de prevederi.

LEGEA APLICABILĂ
Acordul va fi guvernat de regulile BDCE, aşa cum sunt acestea specificate la alin. 3) al 
Articolului 1 din Cel de-al treilea protocol (din data de 6 martie 1959) la Acordul General 
privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei (din data de 2 septembrie 1949) şi, în 
al doilea rând, dacă este necesar, de legislaţia franceză.

DISPUTE
Disputele dintre părţile la Acord vor face subiectul arbitrajului în condiţiile prevăzute în 
Capitolul 4 din Reglementările privind împrumutul.

14.

15.

Părţile sunt de acord să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa 
oricărei autorităţi jurisdicţionale sau de altă natură, naţională sau internaţională, pentru a 
obiecta faţă de punerea în executare a unei hotărâri emise în condiţiile specificate în 
Capitolul 4 din Reglementările privind împrumutul.

în orice acţiune legală care decurge din acest Acord, certificarea BDCE în legătură cu 
orice sumă datorată sau rată a dobânzii aplicabilă în cadrul Acordului va constitui, în 
absenţa unei erori vădite, dovada prima-facie a unei astfel de sume sau de rată a 
dobânzii.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Procesarea oricăror date personale colectate în baza Acordului va fi efectuată de către 
BDCE în conformitate cu Regulamentul privind Protecţia Datelor Personale.

16.

17. NOTIf
O^e^pptificate^ijinclusiv orice document sau comunicare) emisă sau efectuată în cadrul 
:^j în leâătură diii acest Acord către BDCE sau împrumutat va fi în scris si, cu expepTîa^?^
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cazului în care se prevede altceva, poate fi transmisă prin scrisoare recomandată, e- 
mail sau fax. O astfel de notificare se va considera a fi fost primită de către cealaltă 
Parte:

(i) în cazul scrisorii înmânate sau recomandate, la data livrării;
(ii) în cazul poştei electronice, doar atunci când este efectiv primită, în formă lizibilă 

şi doar dacă este adresată în maniera specificată în acest scop de către cealaltă 
Parte;

(iii) în cazul poştei electronice care conţine o Notificare de Disponibilizare, trimisă de 
BDCE către împrumutat, atunci când este acesta este trimis; şi

(iv) în cazul unui fax, la momentul primirii transmisiei.

Orice notificare furnizată de împrumutat către BDCE prin e-mail:

(i) va menţiona referinţa LD în linia subiectului (LD 2097 (2021)); şi
(ii) va fi sub forma unei imagini electronice needitabile (.pdf, .tif sau orice alt format 

comun de fişier needitabil convenit între Părţi) a notificării semnate de persoana 
sau persoanele autorizate în mod legal să semneze notificarea respectivă în 
numele împrumutatului, ataşată corespondenţei electronice.

Fără a afecta valabilitatea notificărilor prin poştă electronică sau fax efectuate în 
conformitate cu această Clauză, următoarele notificări vor fi transmise şi prin scrisoare 
recomandată către cealaltă Parte, cel mai târziu în următoarea Zi Lucrătoare:

(i) Cererile de tragere;
(ii) orice comunicări în legătură cu suspendarea, anularea şi/sau rambursarea 

accelerată a împrumutului sau în legătură cu o Notificare de Rambursare 
Anticipată; şi

(iii) orice altă comunicare cerută de BDCE.

Părţile convin că oricare dintre notificările de mai sus (inclusiv cele transmise prin poştă 
electronică) reprezintă o formă acceptată de comunicare, va reprezenta o probă 
admisibilă în instanţă şi va avea aceeaşi valoare probatorie precum o înţelegere sub 
semnătură privată.

Adresa poştală, numărul de fax şi adresa de e-mail (şi departamentul sau persoana, 
dacă există, în atenţia căruia se transmite comunicarea) a fiecărei Părţi pentru orice 
comunicare ce urmează să fie efectuată în baza sau în legătură cu prezentul Acord este:

Pentru împrumutat:
Ministerul Finanţelor
Bd. Libertăţii, nr. 16
050706 Bucureşti, sector 5, România
în atenţia: Ministrului Finanţelor; Secretarului de Stat; Directorului General al Direcţiei 
generale pregătire ECOFIN, asistenţă comunitară şi relaţii financiare internaţionale 
Fax:
E-mail: cabinet.ministru@mfinante.gov.ro: şi secretariat.dqrfi@mfinante.qov.ro

+40 21 312 67 92

Pentru BQj^gî^^^oS^
Banca d^.D'^zvpltarSâ^\Consiliului Europei
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55Avenue Kleber, 75116 Paris, Franţa 
în atenţia: Directorului, Departamentul Proiecte 

+33 1 47 55 37 52 
e-mail: proiects@coebank.orq
fax;

BDCE şi împrumutatul vor notifica prompt cealaltă Parte în scris cu privire la orice 
modificare a detaliilor lor de comunicare.

Toate notificările emise sau efectuate în cadrul Acordului vor fi în limba engleză sau 
franceză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoţite de o traducere certificată a acestora 
în limba engleză sau franceză, atunci când se solicită astfel de către BDCE.

Toate notificările emise de către împrumutat în baza sau în legătură cu prezentul Acord, 
atunci când se va solicita de către BDCE, vor fi transmise către BDCE împreună cu 
evidenţe satisfăcătoare cu privire ia autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să 
semneze astfel de notificări din partea împrumutatului şi specimenul de semnătură 
autentificat al persoanei/persoanelor respective.

18. TAXE Şl CHELTUIELI
împrumutatul va plăti, în măsura în care este aplicabil, toate taxele, comisioanele, 
onorariile şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, 
care decurg din încheierea, înregistrarea, implementarea, rezilierea sau punerea în 
executare a Acordului şi/sau a oricăror documente conexe, precum şi din constituirea, 
perfectarea, înregistrarea, executarea sau eliberarea oricărei garanţii cerute în cadrul 
Acordului.

împrumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile (incluzând costuri legale, 
profesionale, bancare sau de schimb valutar) piătibile în legătură cu (i) pregătirea, 
încheierea, perfectarea, implementarea şi încetarea producerii efectelor acestui Acord 
şi/sau a oricărui document în legătură cu acesta; (ii) orice amendament, adăugire sau 
derogare de la acest Acord şi/sau orice document în legătură cu acesta; şi (iii) 
pregătirea, încheierea, perfectarea, gestionarea, executarea şi eliberarea oricărei 
garanţii necesare în cadrul Acordului.

Fără a ţine seama de cele de mai sus. Articolul 4.7 {Costul arbitrajului) din 
Reglementările privind împrumutul se va aplica în ceea ce priveşte costurile arbitrajului 
prevăzut la Clauza 15.

DESCĂRCARE
După rambursarea întregului capital restant în cadrul împrumutului şi după plata tuturor 
dobânzilor şi altor cheltuieli care rezultă din Acord, incluzând în special acele sume în 
cadrul Sub-clauzei 4.9 şi a Clauzei 18, împrumutatul va fi descărcat în totalitate de 
obligaţiile sale ce decurg din sau în legătură cu prezentul împrumut.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, împrumutatul se va angaja, pentru o perioadă 
care să nu depăşească şase (6) ani de la primirea unui Raport de Finalizare spre 
satisfacţia BDCE (i) să păstreze documentaţia relaţionată cu Proiectul; şi (ii) să 
răspundă pozitiv oricăror vizite de evaluare, inclusiv prin facilitarea accesului la site-urile 
relevante aje_ErdectuIui, desfăşurate de membrii personalului BDCE sau părţile tejt^ 
desemna^ăi'i^^şsta ’

19.

<- -•%N
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INTRAREA ÎN VIGOARE
Acordul va intra în vigoare după semnarea de către părţi şi notificarea, cu documente 
doveditoare, din partea împrumutatului către BDCE cu privire la data intrării în vigoare în 
conformitate cu legislaţia împrumutatului.

20.

DREPT PENTRU CARE, Părţile au determinat semnarea Acordului în două (2) 
exemplare originale, fiecare dintre ele cu aceeaşi valoare. Un (1) exemplar original este 
păstrat de fiecare dintre Părţi.

Pentru împrumutat:
Bucureşti, la 9 iunie 2022 
Adrian Căciu, ministrul finanţelor

Pentru BDCE:
Paris, la 1 iunie 2022 

Cristian Tăbăcaru, director ad-interim, 
Direcţia împrumuturi şi dezvoltare sociala

Andrea Buccomino
Director adjunct, Departamentul Juridic
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ANEXAI

Descrierea proiectului

Referinţă LD LD2097 (2021)
împrumutat România

împrumut de proiectTip de împrumut
Suma împrumutului 216,000.000 EUR
Data aprobării de 
către Consiliul de 
administraţie ai BDCE

10 iunie 2021

[[. Sectoare de acţiune Protecţia şi reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural
Lucrări planificate Reabilitarea, finalizarea şi/sau construirea a şase clădiri 

monumente istorice şi a două clădiri publice cu destinaţie 
culturală pentru a contribui la îmbunătăţirea stării fizice a 
acestora şi la conservarea valorii istorice şi arhitecturale, 
precum şi pentru a promova dezvoltarea unor iniţiative 
culturale ulterioare găzduite de acestea.

Mai precis, fondurile de la BDCE vor ajuta la acoperirea 
unei părţi din necesarul de finanţare al împrumutatului 
pentru perioada 2021-2027, prin concentrarea pe 
următoarele componente ale Proiectului (C1 şi C2):

(CI) Reabilitarea monumentelor istorice; restaurarea în 
profunzime şi refacerea următoarelor şase monumente 
istorice:
Muzeul Naţional de Istorie a României (Bucureşti):
Teatrul Naţional „Lucian Blaga” şi Opera (Cluj-Napoca); 
Muzeul Naţional al Revoluţiei Anticomuniste (Timişoara); 
Muzeul Naţional „Brătianu" - Vila Florica (Ştefăneşti-Argeş); 
Aşezămintele „Brătianu”, care să găzduiască Colecţiile 
speciale ale Bibliotecii Naţionale a României (Bucureşti): şi 
Conacul „Vârnav-Liteanu” (Liteni-Suceava).

(C2) Reabilitarea şi construirea de clădiri culturale: 
reabilitarea unei clădiri culturale în Craiova (Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu”) şi construirea unei noi săli de concerte în 
iaşi (care va găzdui Opera Naţională Română din laşi).

în cea mai mare parte, intervenţiile se vor concentra, dar 
fără a se limita la acestea, pe îmbunătăţirea stabilităţii 
structurale a clădirilor şi modernizarea instalaţiilor şi a 
echipamentelor acestora, pentru îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a acestora în vederea asigurării unor condiţii de 
funcţionare satisfăcătoare şi sigure în aceste spaţii şi a 
asigura confortul (iluminat, ventilaţie, salubritate) şi 
securitate (acces, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;
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şi protecţie împotriva incendiilor) pentru vizitatori şi 
administraţie.

în funcţie de clădirea în cauză, calităţile de ordin funcţionai 
şi estetic originale pot fi restaurate sau refăcute, pot fi 
executate construcţii adiţionale şi pot fi reamenajate sau 
renovate interioarele în mod corespunzător.

Mai mult, toate investiţiile previzionate pentru consolidarea 
structurală şi modernizarea instalaţiilor şi a echipamentelor 
vor respecta cele mai noi norme şi standarde tehnice, în 
vigoare, în mod special pentru clădirile de adunări publice şi 
pentru construcţia în zone predispuse la cutremure.

Localizare România

Beneficiari finali Vizitatorii, spectatorii, cititorii, cursanţii şi stagiarii vor fi 
beneficiarii direcţi ai Proiectului în cadrul căruia cele opt 
amplasamente vor beneficia de îmbunătăţiri ale clădirilor şi, 
prin urmare, de o mai mare varietate de evenimente 
culturale, precum expoziţii, programe educaţionale, formare 
profesională, concerte, festivaluri şi spectacole oferite în 
aceste spaţii.

Proiectul va oferi beneficii pentru comunitatea culturală şi 
cetăţenii români, în general.

Mai mult, deşi nu este scopul principal ai Proiectului, 
împrumutatul estimează că lucrările de reabilitare şi 
construcţie care urmează să fie desfăşurate vor permite şi 
crearea de locuri de muncă directe şi indirecte, păstrându- 
le, în acelaşi timp, pe cele existente.

Costul total orientativ 
al proiectului

Aproximativ 270 milioane EUR. fără TVA

\ \
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Planul de finanţare 
orientativ

Planul orientativ de finanţare pentru Proiect (Surse şi 
Destinaţii) este următorul:

Surse Mii Utilizări %*Mii
EUR (%)* EUR

BDCE 80216 Proiectare şi
asistenţă
tehnică pe
durata
lucrărilor,
verificare
tehnică a
proiectului,
lucrări,
supervizare
lucrări,
bunuri,

245 91

permise şi 
taxe, ser\dcii 
privind 
securitate şi 
sănătate în 
muncă, 
asistenţă 
tehnică în 
cadrul
proiectului

împrumu 2054 Administrare
UMP
(salarii,deplas 
ări, bunuri şi 
servicii), 
studii de 
impact,

6 2
tat

comunicare şi 
vizibilitate, 
consultanţi 
externi şi 
audit)

Total
(mii
EUR şi 
procent)

100270 Rezervă
pentru
costuri

19 7

neprevăzute 
(max. 10%)
Total (mll 
EURşi%)

270 100

*Procenteie pot fi rotunjite
Graficul lucrărilor 2021-2027

0'^ţa lirhlfâ do tragere 30 iunie 2028
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([[ Criteni de eligibifitate împrumutatul va respecta criteriiie de eligibilitate prevăzute 
în Politica Băncii privind împrumuturi pentru sectorul de 
intervenţie „Protecţia şi reabilitarea patrimoniului istoric şi 
culturar.

Costuri eligibile Costurile eligibile vor fi cele legate de realizarea Lucrărilor 
planificate.
Costurile eligibile pentru finanţare BDCE includ:
(i) Expertize sau studii (tehnice, economice sau comerciale, 
de inginerie), supervizarea tehnică a proiectului şi alte 
servicii profesionale aferente Proiectului; aceste costuri nu 
trebuie să depăşească 5% din Costul Total Indicativ al 
Proiectului, decât dacă se justifică;
(ii) Achiziţia de terenuri legate direct de Proiect, la preţul său 
de cumpărare, dacă nu a fost donat sau acordat cu titlu 
gratuit;
(iii) Pregătirea terenului;
(ivjConstruirea/renovarea/modernizarea sau cumpărarea de 
clădiri legate direct de Proiect;
(v) Realizarea infrastructurii de bază cum ar fi canalizarea, 
alimentarea cu apă, alimentarea cu gaz, reţelele de 
electricitate şi de telecomunicaţii, salubrizarea şi tratarea 
apelor uzate, drumurile etc.;
(vi) Menţinerea viabilităţii şi sustenabilităţii serviciilor 
publice;
(vii) Achiziţia de materiale, echipamente şi utilaje, inclusiv 
echipament IT şi software, precum şi costurile aferente 
legate de instruirea personalului.
Costurile neprevăzute (tehnice şi/sau creşteri de preţuri) pot 
fi finanţate de către BDCE, până la 10% din Costul total 
indicativ al Proiectului.
Costurile aferente pregătirii profesionale/ vocaţionale şi 
campanii de conştientizare a publicului sunt eligibile pentru 
finanţarea BDCE luând în considerare obiectivele în cadrul 
Proiectului.
împrumutul BDCE nu poate acoperi cheltuielile de personal 
(indemnizaţii/salarii şi alte beneficii asociate, cum ar fi plata 
pensiilor), cheltuieli financiare şi elemente nemonetare cum 
ar fi deprecierea. Cu toate acestea, astfel de costuri pot fi 
considerate eligibile atunci când se referă la managementul 
proiectului sau asistenţa tehnică necesară pentru pregătirea 
şi implementarea Proiectului.
Costurile financiare sau de investiţii (plata creanţelor, 
refinanţare, dobânzile, participaţi! la capitalul unei 
întreprinderi etc.) nu pot fi incluse în Costul total orieDtatiy.3l
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Proiectului şi nu pot fi finanţate de către BDCE.
Costurile legate de TVA sunt costuri neeligibile în cadrul 
Proiectului.

[V Impactul social: Proiectul va contribui la conservarea corespunzătoare şi 
îmbunătăţirea condiţiei a şase clădiri incluse printre 
monumentele istorice de valoare ale ţării. Mai mult, 
reabilitarea şi construcţia a două clădiri culturale va asigura 
spaţiile adecvate pentru desfăşurarea de activităţi culturale 
şi prezentarea unor repertorii în prezenţa unui public extins.

Lista de clădiri incluse în scopul Proiectului a fost stabilită 
de către Ministerul Culturii în baza evaluării nevoilor de 
reparaţii capitale, renovare şi modernizare a clădirilor 
culturale importante ale României şi a nevoilor pentru 
crearea de noi spaţii cu destinaţie culturală.
Conser\/area patrimoniului şi promovarea culturală, având 
un impact educaţional, cultural, estetic, istoric şi local 
important, pot juca un rol valoros în bunăstarea comunităţii, 
în crearea şi păstrarea identităţii, precum şi în incluziunea 
socială a diferitelor comunităţi, inclusiv a tinerilor, a celor 
vârstnici, a celor cu diferite origini culturale şi geografice şi a 
celor marginalizaţi social.____________________________
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ANEXA 2
Formular privind Avizul Juridic (Acord-cadru de împrumut)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
Avenue Kleber nr. 55,
75116 Paris (Franţa)

în atenţia: Departamentului Proiecte 
Şef Birou JuridicCc:

[SE INSEREAZĂ DATA]

Ref.: Acordul-cadru de împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei si România (ret: LD 2097 (2021))

Stimată doamnă sau domn

Subsemnatul, [•], în calitate de Director general al Direcţiei generale Juridice din cadrul 
Ministerului Finanţelor, am asigurat pentru [•] („împrumutat”) asistenţă juridică în 
legătură cu aspectele ce ţin de legislaţia naţională cu privire la Acordul-cadru de 
împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei („BDCE”) şi împrumutat, 
semnat la data de [•] şi în vigoare din data de [•] („Acord”), şi emit acest aviz conform 
Clauzei 4.5(a) din Acord.

în scopul emiterii acestui aviz, am examinat un exemplar original al Acordului şi alte 
asemenea documente, acte sau tratate, după cum am considerat necesar sau de dorit 
să fie examinate în vederea emiterii acestui aviz. Cu scopul de a-i identifica pe 
reprezentanţii împuterniciţi în mod legal ai împrumutatului, am verificat:

[VĂ RUGĂM SĂ INSERAŢI LISTA DE DOCUMENTE]

Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezentul aviz, dacă nu se specifică 
altfel.

în baza celor menţionate mai sus, sunt de părere că:

Capacitate, caiitate şi autoritate. împrumutatul are capacitatea, calitatea şi 
autoritatea legală de, a încheia Acordul şi de a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin 
prin Acord.

1.

Autorizări interne. Toate acţiunile solicitate împrumutatului pentru semnarea, 
transmiterea şi respectarea Ăcordului, inclusiv orice aprobare necesară de la 
autorităţile competente, au fost pe deplin obţinute şi în timp util. în mod special, 
oigha^ă acţiune ulterioară nu i se mai solicită împrumutatului, în afara se^gM^^ 

;^^w^S^\un reprezentant autorizat al împrumutatului, în vederea emite|^unltî^;^ 
^C.^ţeri d^tr^agere în cadrul Acordului.

2.

3
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3. Semnarea si validitatea. Acordul a fost semnat în mod corespunzător de [SE 
INSEREAZĂ NUMELE SEMNATARULUI] în calitate de reprezentant 
(reprezentanţi) autorizat (autorizaţi) corespunzător al (ai) împrumutatului şi 
generează angajamente valide din punct de vedere legal, obligatorii şi executorii 
pentru împrumutat.

Autorizări externe, consimţăminte publice şi depuneri. Niciun fel de 
autorizaţii, consimţăminte, licenţe, scutiri, depuneri, legalizări sau înregistrări nu 
sunt cerute în România în legătură cu semnarea, încheierea sau respectarea 
Acordului pentru a genera angajamente valide din punct de vedere legal, 
obligatorii şi executorii pentru împrumutat şi pentru admisibilitatea Acordului ca 
probă în România.

Taxe/Taxe de timbru. încheierea Acordului nu presupune nicio taxă sau taxă de 
timbru în România.

4.

5.

Legislaţia aplicabilă. Respectarea de către împrumutat a regulamentelor BDCE, 
aşa cum sunt specificate în prevederile alin. 3) al art. 1 al Celui de-ai Treilea 
Protocol (datat 6 martie 1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile 
Consiliului Europei (datat 2 septembrie 1949) şi a legislaţiei franceze; în al doilea 
rând, este validă din punct de vedere legai şi obligatorie pentru împrumutat, 
conform legislaţiei din România.

Arbitraj. Respectarea de către împrumutat a Curţii de Arbitraj stabilită în cadrul 
Capitolului 4 al Reglementărilor privind împrumutul ale BDCE cu privire la orice 
litigii generate de Acord este validă din punct de vedere legal şi obligatorie pentru 
împrumutat. Orice hotărâre a unei astfel de Curţi de Arbitraj este executorie în 
România conform prevederilor art. 3 al Celui de-al Treilea Protocol (datat 6 martie 
1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (datat 
2 septembrie 1949).

6.

7.

Cu stimă

[SE INSEREAZĂ NUMELE Şl FUNCŢIA]
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l li

= !U‘C //*//
ri> 34

Traducere autorizată 
din limba engleză



ANEXA 3

CERERE DE TRAGERE (NîODEL)
LD 2097 (2021)-Tranşa nr. [•]

Conform Acordului-cadru de împrumut din data de [®] (denumit în continuare 
.Acordul”) dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare 
BDCE) şi România (denumită în continuare “împrumutatul”), prin prezenta 
împrumutatul solicită BDCE, în conformitate cu Sub-clauza 4.3(a) din Acord, să 
procedeze la disponibilizarea unei Tranşe, în conformitate cu termenii şi condiţiile 
specifice prezentate mai jos.

Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezenta, dacă nu se specifică altfe
Valută/Sumă [•
Data de disponibilizare Iii
Perioada de rambursare 
a capitalului

[»] ani [incluzând o perioadă de graţie de [e] ani]

Data (Datele) de 
rambursare a capitalului
Maturitatea
Rata dobânzii Fixă Maxim [©] pe an

Variabilă Rată de 
referinţă:

[EURiBOR la [o] luni pe an

Maxim [•] puncte de bazăMarja
Perioada de dobândă în rate [Trimestriale] [Semestriale] (Anuale)
Datele de plată a 
dobânzii

Plata dobânzii se va efectua la data de [»] în fiecare an şi 
pentru prima oară la data de [•]______________________
Convenţia privind Ziua Lucrătoare Următoare ModificatăConvenţia privind nr. de 

zile luate în calcul
Zi lucrătoare
Contul împrumutatului [•]Numele

Beneficiarului
Banca
Beneficiarului

Nume
Localitate
Cod [o]
SWIFT
Cod IBAN •]
Referinţă 9

Banca
corespondentă 
(dacă se aplică)

Nume [•I
Localitate [•]
Cod
SWIFT
Cod IBAN

Bucureşti, la data de [•
Pentru împrumutat
[SE INSEREA^IrNLUyiELE/FUNCTIA (FUNCŢIILE)]
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NfOT[F[CARE DE D[SPON[B[L[ZARE (MODEL)

LD 2097 (2021) - Tranşa nr. [•]
Ca răspuns la Cererea dumneavoastră de tragere din data de [♦] cu referire la Acordul- 
cadru de împrumut din data de [•] (denumit în continuare "Acordui”) dintre Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) şi România (denumită 
în continuare “împrumutat”), prin prezenta BDCE notifică împrumutatul, în conformitate 
cu Sub-ciauza 4.3(b) din Acord, cu privire la termenii şi condiţiile disponibilizării Tranşei 
relevante.
Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezenta, dacă nu se specifică aitfe^
Valută/Sumă
Data de disponibilizare I [•]
Perioada de rambursare [•] ani [incluzând o perioadă de graţie de [«] ani] 
a capitalului
Data (Datele) de [o] 
rambursare a capitalului
Maturitatea M
Rata dobânzii Fixă [«] pe an

[EURIBOR pe [©] luni pe anVariabilă Rată de 
referinţă:

[•] puncte de bazăMarja
Perioada de dobândă j în rate [Trimestrială] [Semestrială] [Anuală]
Datele de plată a 
dobânzii

Plata dobânzii se va efectua la data de [•] în fiecare an şi 
pentru prima oară la data de [•]

Convenţia privind nr. de 
zile luate în calcul

Convenţia privind Ziua Lucrătoare Următoare Modificată

Zi lucrătoare ll
Contul împrumutatului Numele

Beneficiarului
Banca
Beneficiarului

Nume
Localitate
Cod [•]
SWIFT
Cod IBAN M
Referinţă

Banca
corespondentă 
(dacă se aplică)

Nume
Localitate [•
Cod [•]
SWIFT
Cod IBAN

Contul BDCE Numele
Beneficiarului

Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei

Codul SWIFT al 
Beneficiarului CEFPFRPP

Banca
Beneficiarului

Deutsche BankNume
Localitate , Frankfurt (Germania)

\,x 36
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Cod DEUTDEFFI
SWIFT
Cod DE44 5007 0010 0928 7384 00
IBAN

Paris, la data de [*
Pentru BDCE:
[SE INSEREAZĂ NUMELE/FUNCŢIA (FUNCŢIILE)]
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ANEXA 4
Formular de Certificat 
[INTRODUCEŢI ANTET]

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
[ÎMPRUMUTAT]
[NU MAi DEVREME DE CINCI (5) ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE 

DATA CERERII DE TRAGERE]
Subiect:

Către: 
De ia: 
Data:

Acbrdul-cadru de împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei si România din data de [•] („Acordul”).

Stimate domn sau doamnă

Termenii definiţi în Acord au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în acest Certificat, în 
înţelesul Sub-clauzei 4.5 şi/sau a! Sub-dsuzei 6.5 din Acord, vă certificăm prin prezentul 
după cum urmează:

(a) Nu s-a produs nido Modificare Substanţială Negativă faţă de situaţia de la data 
semnării Acordului;

(b) Nu s-a produs nici un Eveniment de Cross-Default;

(c) Niciunui dintre instrumentele de datorie publică ale Împrumutatului nu include 
clauze referitoare la scăderea ratingului, indicatori financiari sau pari passu, care 
să fie mai stricte decât orice clauză echivalentă din Acord;

(d) Declaraţiile şi garanţiile pe care le acordăm sau ie repetăm în baza Clauzei 8 din 
Acord sunt adevărate în toate privinţele; în mod special, nido Garanţie nu a fost 
acordată vreunui terţ cu încălcarea Sub-clauzei 7.2 din Acord; şi

(e) Nici un eveniment sau circumstanţă care poate conduce ia suspendarea, 
anularea sau rambursarea accelerată a împrumutului în conformitate cu termenii 
Articolelor 3,3 {Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 
{Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate), şi 3.6 
{Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările

. privind împrumutul nu s-a produs şi nu se aşteaptă în mod rezonabil/nu este 
probabil să se producă.

Pentru ÎMPRUMUTAT

[SE INSEREAZĂ NUMELE/FUNCŢIA (FUNCŢIILE)]

f".
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ANEXA 5

RAPORT DE PROGRES

MODELE DE RAPORTARE {RAPORT ANUAL/RAPORT FINAL)

LD 2097 (2021)

NUME PROIECT: Reabilitarea patrimoniului construitei a clădirilor cu destinaţie ..
culturală

Raport anual/Fina! {vă rugăm să bifaţi caseta aplicabilă cfe mai Jos):

Raport anual de progres: □

□Raport Final:

PERIOADA DE RAPORTARE: ZZ/LL/AAAA - Z2/LL/AAAA

Aprobat de (nume şi semnătură)

Departament:

Data;

O
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Cuprins

1. Raport Narativ

1.1 Sumarul Proiectului

1.2. Activităţi realizate şi rezultate obţinute

1.3. Previziuni privind impactul (a se prezenta în raportul final)

1.4. Activităţi de comunicare si vizibilitate

1.5. Abateri de la Plan şl dificultăţi întâmpinate, dacă există, şi măsuri de atenuare

1.6. Condiţii precedente disponibilizării tranşei, dacă este cazul

2. Tabele de monitorizare

Tabel 1: Costurile proiectului şi sursele de finanţare 

Tabel 2A: Plănui de achiziţii

Tabel 2B: Lista contractelor atribuite

Tabel 3: Graficul de implementare

Tabel 4: Indicatori de rezultat

//
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1. RAPORT NARATIV

1.1 Sumaruf Proiectului

Titlul Proiectului
Obiectiv
intrare în vigoare Acord-cadru de 
împrumut (FLA)
Agenţia de implementare
Costul estimat a! proiectului Original: Revizuit:
Suma împrumutului BDCE
Finanţare maximă BDCE în 
costul total eligibil (în %)
Alte surse de finanţare
Perioada de implementare Origin3l:ll/aa - ll/aa Revizuit: ll/aa - ll/aa
Data limită de tragere a sumelor 
împrumutului BDCE__________

1.2 Activităţi realizate şi rezultate obţinute
Vă rugăm să descrieţi progresul activităţilor Proiectului, incluzând, dar fără a se

limita la:
Activitate Progres şi rezultate

Achiziţie teren şi pregătire
Studii şi Proiectare
Activităţi legate de achiziţii
Lucrări, inclusiv poze prezentând 
stadiul recent
Echipamente şi tehnologii
Managementul mediului şi 
elemente legate de sănătate şi 
siguranţă (informaţii cu privire la 
orice incident, acţiuni privind 
plângerile şi măsurile corective 
luate)_____________________

1.3 Previziuni privind impactul (a se prezenta în raportul final)

Vă rugăm să oferiţi informaţii şi comentarii corespunzătoare privind contribuţia 
Proiectului la îndeplinirea obiectivului general.

1.4 Activităţi de comunicare şi vizibilitate

Vă rugăm să^^gie^iji informaţii despre activităţile de comunicare şi vizibilitate (anunţuri 
publice, ardiioS^ft'.t^aşs media/ziare care menţionează BDCE şi/sau pe alţi parteneri), 
inciusiv iin[c-ifrî>către brice evenimente si articole din mass media.

' 41
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1.5. Abateri de la Plan şi dificultăţi întâmpinate, dacă există, şl măsuri de atenuare

Vă rugăm să oferiţi informaţii despre orice constrângeri/abateri majore de ia plan, în mod 
special, dar fără limitare la probleme care riscă să întârzie proiectul. Explicaţi motivele 
pentru aceste abateri şi propuneţi măsuri corective în tabelul de mai jos.

Plan de acţiuni propus pentru a rezolva problemele (dacă există):
Constrângere/

Abateri
Wlăsură corectivă Responsabil Timp de execuţie

1.6. Condiţii precedente disponibifizâril tranşei, dacă este cazul

Vă rugăm să oferiţi detalii despre condiţiile care trebuie să fie îndeplinite în conformitate 
cu cerinţele din Acordul-cadru de împrumut şi oferiţi informaţii despre progresul 
înregistrat în gestionarea condiţiilor.

2. Tabele de monitorizare

// oa \\1/ A'.iŞ • A . 42 Traducere aut^l^ată 
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neFEniNŢA PRoiecraoaoo? (2021)
■ţARA;

PROIECT: Roabnitnt#'*» patrimoniului cotistruit ţl <*i clâciltllor cu dosUnn|i» cuUurnIă

1

Data infonnârii: ZZ/LL/AAAA

DMerl»r« Colturi prevIzJcnuleCosturi reviziile Cesturi «loctinte %Estimirl itiljlale Oe 
cosi uri

<eUR. tiră TVA)

ctoclinle (dv) 
cosii rrile 
tevizuij?)

PAnAIn
Innuarlo

2021

diniro cere, In 
urmitoarele 12

Content srll (Data revizii rll: 
ZauUAAAA)

Total
efectuai

PArft la 
Flnflll2Are

Eşalonare cosliirl 2021 2022 202S 2026 202r2022 2024Componenta
proloctirTil*

5iib-prolcc( L0Cii|l<TNr. Obiectiv
lupt

(n| Ib| 1-3 l^) = (e|/|h)
Lucrări de ProJecUrei Aslsienjă
tehnică

Muzeul National de 
Istorie a Rcinăriel

LUcrărIClădirea prIrţcIpalA aucurofll1 C1
S upravrghercA lucrărilor

Autorizaţii, permise,laxe

TOTALSUB-mOIECTl
Lucrări de Proiectare A Âslslcnţă
teiiolcăTeatrul Na(lorvil 

Lud an Blaga ş) 
Opera Ramănă

LucrăriClădirea prirfClpalA Clu|>Nnpocn2 CI
Suf>tnv«9lierca htcrdrilor

Airtorlzaţlf, permise, laRR

TOTAL SUB-PROfECrUL 2
Lucrări de Proiectare A Asistenţă
lehnicâMuzeul Naţional al 

Revoluţiei 
Anticomuniste

CIArlirea principală 
şl extensia

Lucrări3 CI Timişoara
Supravegherea lucrărilor

Aulorlzajll, permise,taxe

TOTAL S Ue. PROIECT U L 3
Lucrări de Proiectare A Asislenţă
t otmlcaMuzeul Naţional 

Brătlanu • Vlln 
Flotica

Judelui Argeş. 
şlefăneşU

LiicrărfVMaFlorIca4 CT
Supravegherea lucr.*irllor

Autorizaţii, permise, laxe

TOTAL SUB-PROIECT4

Lucrări de ProleclareA Aslsienjă
telmkaColecţii speciale ale 

Biblloteell Na (Ionele 
n RomAnicl

Aşezăm fntele 
SrAtianu

LucrăriBucuroşii5 CI
Supravegherea lucrărilor

Autorizaţii, permise, taxe

TOTALSUBPROtECTULS
Ltrerăp de Proiectare & Asistenţă
lehnicaCentrul de Instruire 

a tesla urătorilor. 
Centru deSludiu Al 
ramlHlIorisioriee 

din Bucovina

LucrăriJudeţul
Suceava,

LllenI

Conacul Vării.iv» 
Liteanu0 CI Supravcglierca lucrărilor

AulotizaţH, permise, laxe

TOTAL SUB-PnOlECTD

Lucrări dc PtoIoelamA Asislenţă
tel mica

Teatrul Naţional 
Marin 8 eres eu

LucrăriClădire culturală7 C2 Crrtova
Supravegherea lucrărilor

ArdorIzaţII, permise, laxe

TOTAL 5UO-PPOIRCTUL 7
Lucrări de Ptcieelare A Aslsienjă
tehnica 

Opera Naţională 
Reniăaă, laşi

Sală nouă de 
concerte

Lire rări6 C2 laşi
Sup ra veg horea I uc tării or

Aitlorfzâţll, permisn, taie

TOTAL SIIB-PROIECTUL 6
TOTAL SUB-PROIECTE

Costuri de lmpf<*mcnlare‘**

SUBTOTAL

Rezervă peniru costuri ncprevătuiefpAna la ID% rfnveloareo esiitnaiăa iucrătdot p«r>liu monumente)

TOTAL GENERAL

gstlmd Revizuit Forrdur! primi le Previzionale
% pet susă <le

ănanjere
(elective)

%pei SiK&ăde (tnenjere 
(la aprobeteelmptumuiidui)

NivddebazA- 
la mo(n«Plii oprobăril 

Imprti/nutiJul

PAnă In 
Ianuarie 

2021

din (re *.lhData revlziătll: 
Z^LUAAAA

PAPA la 
Finalizare

2021 2022 2023 20 2C 2027 Total primit2024 2025 următoarele 12
luni

tniVNiniX 60CE 216 000 000 eo%
SURSE Q£ FINANŢARE’ S-iOTOCCOCorrSiUuţa Guvernukn (Gov**) 20%

TOTALCeNERAL 270.000.000 100%

'Coruronoritefo prDred<^hJ^ (CI) RedMidres 'voniuwtttfloi ntoric» fC2) RtaLihlâ/»» ţi cousfn/rres de clidirt eirfărrafe

••«ov (Iii*sfinia lolalS ile SJ000000 £oio. repftz^ilindpa/ticcarvaCov. sttmado 9 ?1S 550 £oru eslaconln'uiia Gov asrgurafJ AieMfedeSfiroUareo7nip/wiftr/utuf
i

'l'tnifticeic iiiiiori7?iiri rlrn ['
Ijiiibn oii^lexfi

1^1

'-y-\***Adfu™>isU»re# LtfttP {«e'enj, darVasin oric/a/e. servrew şi Ounuir), edrrpameiîre rWintcs, sluds> da eomurircare S vifhtrîata. e'per^ e'femi sr wd4

Procentele de «ueufare (JeC0% fSOCf) şi 2f7î& fOov) se vorr^frea in/regulf/î Proreef Ar vatoara da 270 nxi»cane £Un {fiţi ruAJ, nu sab-pnj'oct cordracl hiM seperef
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TAfEkUL.2~Ă’>P.MUL DE AŞHM» DINTRU ANULF ■>

REFERINŢĂ PROIECT: LD 2097 (2021)
ŢARA: România
PROIECT: Reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală Data informării; ZZ/LL/AAAA

i.. LiX'.r-'vn civijio
3 5 62 41 7 8 9 10 11 12 13

Preferinţă
naţională

Data
estimată de 

lansare a 
licitaţiei

Data
estimată de 
deschidere 
a ofertelor

Data
estimată de 
evaluare a 
ofertelor

No objectton 
Bancă

(Anterior/Post)

Data estimata 
de semnare a 
contractului

Cost estimat 
EUR

Cost estimat 
RON

Wletoda de 
Achiziţii

Nr. de 
referinţă

Descriere
contract Finanţat de Numărul de loturi

(da/nu)
%

2. Bunon
3 4 5 61 2 7 8 9 10 11 12 13

Preferinţă
naţională

(da/nu)

1 Data
estimată de 
lansare a 
licitaţiei

Data
estimată de 
deschidere 
a ofertelor

Data
estimata de 
evaluare a 
ofertelor

No objection 
Bancă

(Anterior/Post)

Data estimată 
de semnare a 
contractului

Cost estimat 
RON

Cost estimat 
EUR

Ni. de 
referinţă

Descriere
contract

n/Ietoda de 
Achiziţii

Finanţat de Numănil de loturit

%

Ssu vicii
3 5 61 2 4 7 8 9 10 11 12 13

Pieferinţă
naţională Data

estimată de 
lansare a 
licitaţiei

Data
estimată de 
deschidere 
a ofertelor

Data
estimată de 
evaluare a 
ofertelor

No objection 
Bancă(Anterior/ 

Post)

Data estimată 
de semnare a 
contractului

Cost estimat 
RON

Cost estimat 
EUR

Nr. de 
referinţă

Descrierea
misiunii

Metoda de 
selecţieFinanţat de Numărul de loturi

(da/nu)

%

S)
;NB: in cploaiTâ K vă rugăm să specificaţi sursele de finanţare care se aşteaptă să fie folosite, de exemplu: BDCE, Bugetul de Stat, etc.
•NB: coloana 8-,preferinţă naţională" trebuie să fie completată doar în cazul Metodei de achiziţii LCI. în cazul altor Metode de Achiziţii, vă rugăm să introduceţi „N/A”. 

y, NB:"'col.ban!i-&^^erificarea de către Bancă" va fi completată de BDCE.

>
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REFERINŢĂPROIECT: LD 2097 (2021)
ŢARA: România
PROIECT: Reahllltaroa palrlmonlulul construit şi n clădirilor cu destinaţie culturală Dala infounSiii: ZZ/LL/AAAA

Perioada de 
Implementare

Descriere contract FurnizorIContra etani Suma contractului
Valoare contract 

plătit 
in EUR'"'

Valr>area
contract

plătit
InRON

Data preluări* 
(lucrări/ 

echipamente)

Finanţai clin 
(linpnrmtil 

BDCE, Guvern)

Categorie de 
contracte'*’

Data 
semnării 

contractu lui/ 
Dala 

începerii

Modificare
(Comentarii)Număr

DataTiiEUR"’Numele în RONde Titlu Ţara
llnalizărilreferinţă

TOTAL

Coliavaloarea In EUR la cursul de schiul ineOiu al Oăncii Naţionale ue la data semnării coiicractului, 
/tcionime care se vor utiliza: L penliu Lucrări, B penliu Bunuri sl S pentru Servicii.

Coli a valoarea ir EUR la cursul de schimb mediu al Băncii Naţionale de la dala plătii lactuiii.

TI aducere autorrzală dm lirnba enpleză
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REFERINŢĂ PROIECT: LO 2097 t2021)
ŢARA: România
PROIECT: Rcnbililarea patritnonliitii) construit şi a ctâdfritor cu ciostinnţio culturală Oala infoimăiii: ZZ/LL/AAAA

2025 20272022 2023 2024 2026DESCRIERE
%LUCRÂnt FIZICE 

FIIUVLlZArEAclivitata COMENTARII UE MODIFICAREComponentei' 
a proloctiilul*

SI S2 S3 8S ss so S0S4 S7 sto 811 812Sub-prOlCC( Obiectiv LocaţiaNu

AciibHie Piolectaia& AslstantA
latinicft

Pcoc««e«otolKctftfe 8 Autottzna
MumuI Naţional <lo 
Istorie n RomAnIel

BucureţiIClSdiren1 CI Achblţle kicfirl

Uiiera'l
[iţarwgement ^1 monHofI»»»
Achtelţle riottcuie 8 Astslenţs
Ţjhnlcâ

Teatrul Naţlonnl 
Lucian Blaga pi 
Opera RoniAnA

Proces <feproleclata& Aulotlrme
Cluj-NapocaCIfidiren2 CI Actittiţle kjcrail

LirciAii
Manngamcnt ^1 irtooltorlwre
Actiblţle PioleeLitaK AststtnţA
Telinlea

CIAtiiroa 
principala şl 

extensia

Proces de proiectate A Autor Ittue
Muzeul Naţional nl 

Revoluţiei
TiinlţoafTi3 CI Adiblţle hicrAtl

Luctltl
MatuiBcmenl şl monitoiltaie
AcAblţie ProlcetareA Asitienp
TdmlcA

Muzeul Naţional 
BrAUanu-VAn 

Flerica

Judeţul 
Arpoş, 

şted ncşII

Proces de proiectate A Autortzare
VlIaFlorIcaCI4

laAiblţ'e luetAil
Lucriri

t MeneneiTienl şl moolioiirare-4v Aohlzlţlo Proiectam A AsIslenţA
relinIcA

Colecţfl speciale alo 
Bibliotecii Naţionale 

a RomAniei

Proces tleproisclaie A AulorbnteAşezAmlnteie
BrAllamt BucureşllS CI Actiblţle Xtctitl

LuctArI
Mamgement fi monlforlzare
Actiblţle Proiectate A Asistenţa
tetrnie*

Centrul de 
Instruire a 

ras la urătorilor. 
Centru do Studiu 

al FamBIAor 
islortee din 
Bucovftui

Proces de proiectare A AutorUaie

AcPbIţIe XjcrAriJudeţul
Suceava,

Uterti

Conacul VAmav- 
Ulcamie C1 UrerArI

hterragerrrent şi monHolbate

Actiblţle Proiecure a AsislenţA
lelmIcA 
Pioeee r1» pn>lecUne A AotorbiieTeatrul Naţional 

Marin Sorescii
ClAdIrc cullurelA Cmlova-I» Actiblţle luetArl

tv LuC'Ari
Manoflement şl monltorbare

*w Pro4tctart A AstttanţA
rg<mica

t:o Proces depreleetaroA AulotitmeSalA noul de 
concerte

Opera NaţienalA 
RoniAiil. laşi'8; laşi Actiblţle kieiArl

■nV £ ULLuerArI
.T-

-MlmonlmH/Aro i'-
LEgENOA:

]Proceduri fi liicrfiri care trebuie sA fie finalizate

Cenşperienieff prolectuM- (Ci) ReabWarra monumentelor fsicrict: (C2) ReaMiforoa fi construlma de cliWri cutiurele



q; 'n;ftBBîsy{i.ţafiNisigftfg'Rr^5E^EzutaTA‘T:> Sj-
REFERINŢĂ PROIECT: LD 2097 (2021)
ŢARA: ROMÂNIA
PROIECT: RealiiNtarea pathmoniitliii construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală Data informării; ZZ/LL/AAAA

l.ui'.uti 09 iiiuiii;ii 
loiniioisre Nt. <1» 
lifCi âtori în locativ

Evenimente culturale feinporare/nn Venituri lunare medii colectate 
(EUR)

Numărul do beneficiaritanOESCRIERE
Numărul Tipul

Rezultat Rezultat RezultatCorn ponentel 
e proieclulut'

Bază-'Sub-proiact Obiectiv Locaţia Bază" Bază" Rezultat"' Bază" Bază"Nu RezuHaf"
Ţinta- Rezultat’" Ţintă" Rezultat— Ţinta- Rezuftaf"

Muzeul Naţional de Istorie 
a Romirtiei

Clădirea BucureştiCI1

Teatrul Naţional Lucian 
Blaqa si Qnera Romană

Clădirea Cluj-Napoca2 CI

Muzeul Naţional al 
Revo luliei

Clădirea principală şl extensia Timişoara3 CI

Judeţul Argeş, 
Ştefănesli

Muzeul Naţional Brătianu - 
Vila Florica

Vila FloricaCI4

Colecţii speciale ale 
Bibliotecii Naţionale a 

României
Aşezămintele Brătianu Bucureşti5 C1

Centrul de instruire a
restauratorilor. Centru de 

Studiu al Familiilor istorice din 
Bucovina

Judeţul Suceava, 
Liteni

Conacul Vârnav-Liteanu6 CI

Teatrul Naţional Marin
Soreseu

Clădire culturală CralovaC27

Opera Naţională Română,
Sală nouă de concerteC2 laşi0 laşi

T-t LEGENDĂ:

f Componentele proiectul in: (CI) Reabililarea fnonunientelor istorice; (C2) Reabilitarea şi conslarirea de clădiri culturale

Va fr furnizată la începutul Proiectului Traducefe Bulorizatâ din limba engleză

Va fi furnizai în timpul implernenlării şi la momentul finalizării
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Subsemnata. STAN Elisabeta-Florina. inteipret şi traducător autorizat pentiu limbile străine 
Engleză/Spaiiiolă m Temeiul autorizaţiei 26489 din data de 30.08.2016 eliberată de Ministerul .Tustiţiei din 
România, certific exactitatea tiaducerii efectuate din limba engleză in limba română, ca textul prezentat a fost 
tradus complet, fără omisiuni, si că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.

INTERPRET SI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
STAN Eiisabeta-Florina

Conform cu originalul

Boni Florinela Cucu/Director general

Direcţia generală relaţii financiare ipleflaaţionale
Ministerul ■FinanţeMf^''^
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COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 8A.NK, International orgsnlsation with its headquarters at 55, 
avenue Kleber, 75116 Paris (France) (hareinafter, the "CEB" or the “Banid'}, on theone hand.

and

ROMANlA, represented by the Ministry of Fi nance (hareinafter, the "Borrovt'er" and together with the 
CbB, the "Parties" and each a "Party"), onthe otherhand,

!
j
;•

WHEREAS

(A) Having regardtothe loan application submitted by Romania on 27 May 2D21, approved by the 
CEB's Administrative Council on 10 June 2021,

j

i

(B) Having regard to the Third Protocol dated S IVIarch 1959 to the General Agreement on 
Privileges and Immunities of the Councii of Europe dated 2 Septemberl949,

i

l (C) Having regard to the CEB's Loan Regulations, as adopted by the CEB's Administrative Council 
Resolution 1587 (2016) (hereinafter, the "Losn Regulations"),

!
}

' (D) Having regard to the CEB's Loan and Project Financing Policy, as adopted by the CEB's 
Administrative Council Resolution 1617 (2020) (hereinafter, the "Loan Policy"),

1 (E) Having regard to the CEB's Environrhentai and Social Safeguards Policy, as adopted by the 
CEB's Administrative Council Resolution 1588 (2016) (hereinafter, the "Envlronmental and 
Social Safeguards Policy^'),

1

(F) Having regard to the CEB's Procurement Guidelines, as adopted by the CEB's Administrative 
Council in 5eptember2011 (hereinafter, the "Procurement Guidelines"),

(G) Having regard to the CEB's Regulation on a system for the protection of personal data at the 
CEB, as adopted by CEB's Administrative Council in September 2011 (hereinafter, the 
"Personal Data Protection Regulation"),

(H) Having regard to the CEB's Anti-corruption Charter, as adopted by CEB's Administrative Council 
in March 2007,and

(1) Having regard to the CEB's Policy on Non-compliant/Uncooperative Jurisdictions, as adopted 
by CEB's Administrative Council Resolution 1608 (2019),

1 HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

i
•:

!

!
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1. INTERPRETATfON

1.1 Definitions

The foilowing termsshall have the meaning indicated below, except asthe context requires othewise: 
"Agreement" means this framework loan agreement, inciuding its appendices.

“Allocatlon" means the commitment of a Tranche by the Borrowerto the eligible component parts of 
the Project even if such Tranche has not yet been paid ouî under the Project.

"Allocation Period" has the meaning specified under Sub-clause 5.2.

"Business Day" means, in reiation to payments in Euro, any day on which TARGET 2 (the Trans 
European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system) is operating.

"Certificate" has the meaning specified under Sub-clause 4.5 and the form stipulated under Appendix 
4 hereto.

"Closing Date" means the date specified under Appendix 1 hereto from which no further 
disbursements underthe Loan may take place.

"Compietlon Report" has the meaning specified under Sub-clause 6.1(c).

"Coercive Practice" means any act of impairing or harming, orthreatening to impairor harm, directiy 
or indirectiy, any party or the property of any party to infiuence improperly the actions of a party.

"Collusive Practice" means any arrangement between two or more parties designed to achieve an 
■ improper purpose, inciuding influencing improperly the actions of another party.

"Corrupt Practice" means any act of offering, giving, receiving, or soliciting, directiy or indirectiy, 
anything of value to infiuence improperly the actions of another party.

"Cross-Default Event" has the meaning specified under Sub-clause 6.5(b).

"Currency" means, for the purposes of the Agreement, Euro.

"Day Count Convention" means the convention for determining the number of days between two 
dates and the number of days in a year specified in the relevant Disbursement Notice.

"Defauit Interest Rate" has the meaning specified under Sub-clause 4.9.

"Disbursement Date" means the date on which a Tranche is scheduled to be disbursed pursuant to 
the appiicable Disbursement Notice.

"Disbursement Notice" has the meaning specified under Sub-clause 4.3(b).

"Disbursement Request" has the meaning specified under Sub-ciause 4.3(a).

"Effective Date" means the date of enîry into force of the Agreement resulting from Clause 20.

"EU" means the European Union.

"EURIBOR" means the percentage rate quoted by any financial news orovider acceptable to the CEB 
at or about 11.00 a.m, Brussels time on the Interest Determination Date as the Euro Wholesale funding 
rate administrated by the European Money Market institute (or any other entity which takes over the 
administration of that rate} for the same period as the relevant Interest Period.

If the relevant interest Period is not the same as a period quoted by the relevant financial news 
provider, the appiicable EURIBOR shall be the percentage rate resulting from a linear interpolation by 
reference to two (2) EURIBOR rates, one of which is appiicable for a period of whole months next 
shorter and the other for a period of whole months next longerthan the length of the relevant interest 
Period.

"Euro" and the sign "EUR" means the iawfui currency of the Member States of the EU which from time 
to time adopt it as their currency in accordance.with the relevant provisions of the Treaty of the EU 
and the Treaty on the Functioning of the EU or their succeeding treaties.

r
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"European Convention on Human Rights" means the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms dated 4 November 1950, CETS No. 5, as amended from time to time.

"European Soda! Charter" means the European Social Charter dated 5 (s^iay 1996, CETS No. 163, as 
amended from time to time.

"Finsl Beneficiaries" are specified undei- Appendix 1 hereto as the group benefitting from the social 
effects of the Project.

"Flxed [nterest Rate" means the interest rate per annum specified in the appiicable Disbursement 
Notice.

"Floating Interest Rate" means the interest rate per annum determined by adding or subtracting the 
Spread specified in the appiicable Disbursement Notice to or from, as the case may be, the Reference 
Rate.

Forthe avoidance of doubt, when the determination of the Floating Interest Rate resuits in a negative 
interest rate (due to a quoted negative Reference Rate, to the operation of a Spread that is subtracîed 
from the Reference Rate or to any other circumstances), the interest to be paid by the Borrower for 
the interest Period shail be deemed to be zero.

"Forecasted Expendlture" means the eligible costs planned to be incurred under the Project overthe 
period of one (1) year, as set forth in the Progress Report.

"Fraudulerxt Practice" means any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or 
reckiessiy misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit, or to avoid 
an obiigation.

"Government Public Debt Instruments" means (i) any ioan or other form of financial indebtedhess; 
(ii) an instrument, including any receipt or statement of account, evidencing or constituting an 
obiigation to repay a Ioan, deposit, advance or similar extension of credit (including without limitation 
any extension of credit under a refinancing or rescheduling agreement), (iii) a bond, note, debt 
security, debenture or similar written evidence of financial indebtedness; or (iv) an instrument 
evidencing a guarantee of an obiigation constituting financial indebtedness of another.

"Incurred Expenditure" means the eligible costs incurred by the Project Implementing Entity.

"Interest Determination Date" means, forthe purposes of determination of a Floating Interest Rate, 
the day falling two (2) Business Days prior to the first day of the Interest Period, unfess oţherwise 
specified in the relevant Disbursement Notice.

"Interest Payment Dstes" means the dates forthe paymenî of interest corresponding to the relevant 
Interest Period specified in the appiicable Disbursement Notice.

"Interest Period" means the period commencing on an Interest Payment Date and endingoii the day 
immediately prior to the foilowing [nterest Payment Date, provided that the first Interest Period 
applicabie to eachTranche shall commenceon the Disbursement Date and end on theday imfnediately 
priortothe next Interest Payment Date.

"Loan" means the Ioan granted to the Borrower by the CEB by means of the Agreement.

“Ioan Amount” means the amount specified under Sub-clausc 4.1.

"Market Dîsruptîon Event" has the meaning specified under Sub-efause 4.10.

"Material Adverse Change" means any event which, in CEB's opinion, (i) materialiy impairs the 
Borrov^er's ability to perform its financial obligations under the Agreement or materialiy impairs the 
Borrower’s business, operatiens, property or prospects; (li) adversely affects any Security provided by 
the Borrower or a third-party to secure the due performance of the Borrower's financial obligations 
underthe Agreement: or (iii) adversely affects any rights orremedies ofthe CEB under the Agreement.

"Maturity Date" means the last Principal Repayment Date for each Tranche specified in the appiicable 
Disbursement Notice.

I
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"Modifled Foliowing Business Day Convention" means a convention whereby if a specified date wouid 
fall on a day which is not a Business Day, such date wouid be îhe first foliowing day that is a Business 
Day uniess that day falls in îhe ne>ct calendar month, in which case that date W'ouid be the first 
preceding day that is a Business Day.

"Obstructive Practice" means, in relation to an invesîigation into a Coercive, Coliusive, Corrupt or 
Fraudulent Practice, (a) any actof deiiberately destroying, falsifying, altering orconcealing of evidence 
material to the investigation; (b) any act of threatening, harassing or intimidating any party to prevent 
it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the 
investigation; and/or (c) any act inîending to materially impede the exerdse of the contractual rights 
of audit or access to information.

"Prepayment Confirmaîîon" has the meaning specified under Sub-clause 4.7.

"Prepayment Costs" has the meaning specified under Sub-clause 4.7.

"Prepayment Date" has the meaning specified under Sub-clause 4.7.

"Prepayment Gotice" has the meaning specified under Sub-ciause 4.7.

"Principal Repayment Date(s)" means the date(s} for the repayment(s) of principal under each 
Tranche specified in the appiicable Disbursement Notice.

"Principal Repayment Period" means with respect of each Tranche the period running from its 
Disbursement Date to its Maturity Date.

"Progress Report" has the meaning specified under Sub-clause 6.1(b).

"Prohibited Practices" means any Corrupt Practice, Fraudulent Practice, Coercive Practice, Coliusive 
Practice, Obstructive Practice, and any money laundering, terrorism financing and making avaiiable 
any Loan proceeds to Sanctioned Persons.

"Project" means the eligible investment scheme(s) set forth under Appendix 1 hereto to be partially 
financed with the Loan approved by the CEB's Administrative Council with ref. LD 2097 (2021).

"Project Implementing Entit/' (hereinafter, the "PIE") means the legal entity which, for the purpose 
of this Project, is the Ministry of Culture of the Borrower that, by deiegation of the Borrower, is in 
charge of the impiementation of the Project.

"Project Management Unit" (hereinafter, the "PMU") means the unit established by the PIE in.charge 
of the day-to-day impiementation, physical and financial management of the Project, as well as of the 

• two previous loans approved by the CEB's Administrative Council with ref. LD 1562 (2006) and LD 1572 
(2006).

"Reference Rate" means EURiBOR for a Floating Interest Rate Tranche denominated in Euro.

"Sanctioned Persons" means any individual or entity listed in and/or otherwise subjectto one or more 
Sanction Lists.

"Sanction Lists" means (i) any economic, financial and trade restrictive measures and arms embargoes 
issued bV the EU pursuant to chapter 2 of titie V oftheTreaty on European Union as well as article 215 
of the Treaty on the Functioning of the European Union, as avaiiable on the officiai EU website^ or on 
any successor page, as amended and suppiemented from time to time-; or (ii) any economic, financial 
and trade restrictive measures and arms embargoes issued by the United Nations Security Council 
pursuant to article 41 of the UN Charter, as avaiiable on the officiai UN website or on any successor 
page, as amended and suppiemented from time to time.

"Security" means any agreement or srrangement creating a preferenţial rank, a preferenţial right of 
payment, a collateral orguarantee of any nature whaîsoever v;hich might confer enhanced rights upon 
third parties.

I

• htto://'eess.sufODa.eu/heodaLi3ners/he3dquarTers-homeosee/S4i2/consoiicaîeci-iist-sanctions_en
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"Spread" means, in connection with Floating înterest Rate Tranches, the fixed-spread to the Reference 
Rate {being either plus or minus) spedfted in basis points in the applicable Disbursement Notice.

'■‘Trsnche" means an amount disbursed or to be disbursed under the Loan.

1.2 Construction

Unless the context otherwise requires, references to:

(i) this Agreement shall be construed as references to this Agreement as siipplemented, 
amended or restated from time to time;

t

i

(ii) 3 Party or any other person includes its successors in titie or permitted transferee;i
I

(iii) "Clauses”, "Sub-clauses" and "Recitals" shall be construed as references to ciauses, 
sub-clauses and recitals respectiveîy of this Agreement; and

(iv) words importing the singular shal! include the plural and vice-versa.•I
i
i 1.3 Headings
I

Headings in this Agreement have no legal significance and do not affect its interpretation.

1.4 Rounding

; For the purposes of any calculations referred to in this Agreement;

(a) all percentages resultingfrom such calculations other than those determined through the use 
of interpolation v^ill be rounded, if necessary, to the nearest one hundred-thousandth of a 
percentage point [e.g., 9.876541% (or .09876541) being rounded down to 9.87654% 
(or .0987654) and 9.876545% (or .09876545) being rounded up to 9.87655% (or .0987655));

i

t

I
f

(b) all percentages determined through the use of linear interpolation by reference to two (2) 
relevant Reference Rates will be rounded, if hecessary, in accordance v^rith the method set 
forth in subsection (a) above, but to the same degree of accurscy as the two (2) rates used to 
make the determination (except that such percentages vvill noî be rounded to a lovjer degree 
of accuracy than the nearest one thousandth of a percentage point (0.001%)); and

1;•
î

(c) all currency amounts used in or resulting from the above calculations wil! be rounded, unless 
otherwise specified in the relevant Currency definition, to the nearest two decimai places in 
the relevant currency (with .005 being rounded upwards (e.g., .674 being rounded down to .67 
and .675 being rounded up to .68).

t

1
l
f

2. CONDiTIONS1
i

The Loan is granted under the generai conditions of the Loan Regulations and under the special 
conditions of the Agreement.ii 3. PURPOSE?

i
iheCEBgrantsthe Loan to the Borrower, who accepts it, solelyforthepurposeof finandngthe Project 
as described under Appendix 1. •

i

I .
i

f
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i Any change tothe wayîhe Loan isappHed that has not received the CEB's prior v/ritten approval wouid 
constiîute an event in the terms of Articie 3.3 (h) of the loan Regulations and maygive rise to the early 
reimbursement, suspension or canceiiation of the Loan under the terms of Articles 3.3 {Early 
reimbursemenî of disbursed hans], 3.5 [Suspension by the Bank of undisbursed loans) and 
3.6 [Canceiiation by the Bank of undisbursed loans) of the Loan Regulations.

!

!
î

4. FINANOALCON'DmONS
i

4.1 Loan Amount.!
!

The loan Amount is:1

Two hundred and sixteen miilion Euros 
EUR 216,000,000

4.2 Disbursement Amount

I he Loan shall be disbursed in a minimum of two (2) iranches.

The amount of the first Tranche shall not exceed twenty-five per cent (25%) of the Loan Amount. The 
amount of the first and each subsequent Tranche shaii be determined according to the Incurred' 
Expenditure and/or Forecasted Expenditure.

4.3 Disbursement Procedure

The disbursement of each Tranche is determined through the foilowing procedure;

t (a) Disbursement Request1
î

Prior to each disbursement, the Borrower shall submitto the CEB a disbursement request substantiaily 
in the form set out under Appendix 3 hereto (hereinafter, a "Disbursement Request").

i

A Disbursement Request shall specify the proposed;

(i) Currency(ies) and amount(s) forthe Tranche;;•

(ii) Disbursement Date; such Disbursement Date shall be a Business Day falling at least five (5) 
Business Days afterthe date of the Disbursement Request;

(iii) Principal Repayment Date(s), inciuding the Maturity Date, taking into account that the 
Principal Repayment Period for each Tranche shall not exceed tv;/enty (20) years inciuding 
a grace period not greater than five (5) years;

(iv) maximum Fixed Interest Rate or maximum Spread to the Reference Rate;

(v) Interest Period and Interest Payment Dates;
■;

(vi) Day Count Convention and Business Days; and

! (vii) Borrower's account for payments.

toch Disbursement Request delivered to the CEB shall be irrevocable, unless otherwise.'Sff^'5??]h>o-. 
wnting bythe CEB.
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(b) Disbursement Noticei

î
[f the CEB receives s Disbursement Request that complies v>/ith the Disbursement Request 
requirements set out in Sub-dause 4.3(a} above, and if aii other relevant Disbursement Conditions as 
defined in Sub-dause 4.5 {Disbursement Conditions) below have been fulfilled by the Borrower, the 
CEB shalj deiiver to the Borrovi'er a disbursement notice substantially in the form set out under 
Appendix 3 hereto (hereinafter, a "Disbursement Notice"). Each Disbursement Notice shall be 
delivered at least tvjo (2) Business Days before the proposed Disbursement Date.

i

î

A Disbursement Notice shall specify:!
i

(i) the Currenc>'(ies) and the 3mount(s) fortheTranche;

I (ii) the Disbursement Date;

(iii) the Principal Repayment Period and Prindpai Repayment Date(s), induding the Maturity 
Date;;

;
(iv) the Fixed Interest Rate orthe Spread to the Reference Rate;

I

(v) the Interest Period and the Interest Payment Daîes;

(vi) the DayCount Convention and the Business Days; and

(vii) the Borrovv'er's and the CEB's accounts for payments.

i A Disbursement Notice matching the elements induded in a Disbursement Request shall constitute an 
irrevocable and unconditlonal commitment on the part of the Borrower to borrow from the CEB and 
on the part of the CEB to disburse to the Borrovv^er the Tranche under the terms and conditions 
specified in the Disbursement Notice.

V

i.
!
;•
'i Notv/ithstanding the above, if the CEB has not delivered a Disbursement Notice within twenty (20) 

Business Days following the receipt of a Disbursement Request, the relevant Disbursement Request 
shall be deemed as cancelled.

I.

l

I

4.4 Disbursement Period
>

Uniess otherwise agreed in writing by the CEB, the Borrower shall not be entitied to;
i

i (i) the issueof a Disbursement Request for the first Tranche beyondîwelve (12) months after 
the entry into force of the Agreement accordîng to Article 20 {Entry into force);î

i\ (ii) the issue of any further Disbursement Request beyond eighteen (18) months after the last 
disbursement; or

f!
I

(iii) the issue of any further Disbursement Request beyond the dayfallingfifteen (15) Business 
Days before the Ciosing Date.

4.5 Disbursement Conditions;
i
î (a) Conditions precedent to the Disbursement Request for the first Tranche;

(i) Legal opinion in English issued by the Head of Legal Department of the Ministry of Flrfa^e ^ 
confirming to the CEB's satisfaction, substantially in the form set out under Appendix Z^v■'\:S'\

I.
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hereto, that the Agreement has been duly execuîed by authorised representatives of the 
Borrower and that the Agreement is valid, binding and enforceable in accordance with its 
terms in the Borrow'er's jurisdiction.

i
(ii) Evldence in English [e.g., Statute, Resolution, Power of Attorney, etc.) to the CEB's 

satisfaction of the person(s) authorised to execute the Agreement and the Disbursement 
Pxequests on behaif of the Borrower, together with the authenticated specimen of the 
signature(s) of such person(5).:

(iii) A Certificate from the Borrower in the form of Appendix 4 hereto, signed by the person(s) 
authorised to execute the Disbursement Requests on behaif of the Borrower and dated 
not earlier than a date faliing five (5) Business Days before the Disbursement Request.

r
I

!
(b) Conditions precedent to any further Disbursement Request;

1
f

(i) Evidence in English [e.g., Statute, Resolution, Power of Attorney, etc.) to the CEB's 
satisfaction of the person(s) authorised to execute the Disbursement Requests on behaif 
of the Borrower, together with the authenticated specimen of the signature(s} of such 
person(s).

i
i!

(ii) Progress Report confirming to the CEB's satisfaction the Ailocation of at least ninety per 
cent (90%) of the previous Tranche, provided that aii previousiy disbursed Tranches have 
been fully allocated.

(iii) A Certificate from the Borrower in the form of Appendix 4, signed by the person(s) 
authorised to execute the Disbursement Requests on behaif of the Borrower and dated 
not earlier than a date faliing five (5) Business Days before the Disbursement Request.

!
4.6 Repayment

On any Principal Repayment Date, the Borrower shaII repay the principal of each Tranche dueon that 
Principal Repayment Date in accordance with the terms set forth in the applicable Disbursement 
Noîice.

4.7 Prepayment

(a) Mechanics

[f in any event specified in this Agreement referring to this Sub-ciause the Borrower ought to prepay 
all or part of a Tranche or In the event of volantary prepayment, the Borrower shall give at least a one 
(1) month prior written notice to the CEB (hereinafter, the "Prepayment Notice") specifying the 
amounts to be prepaid, the date on which the prepayment wil! take place (hereinafter, the 
"Prepayment Date") and, upon prior consultation with the CEB, the Prepayment Costs. The 
Prepayment Date shall fall on an Interest Payment Date, unlessotherwise agreed in writing by the CEB.

Upon receipt of the Prepayment Notice, the CEB shall send a written notice to the Borrower 
(hereinafter, the "Prepayment Confirmation"), not later than five (5) Business Days prior to the 
Prepayment Date, indicating the accrued interest due thereon and the Prepayment Costs in 
accordance with Sub-ciause 4.7(b).

A Prepay.ment Confirmation matching all the elements included in the Prepayment Notice
constituie an irrevocable and unconditional commitment on the part of the Borrower to prepay th^^// \~

I
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relev^ant amounts to the CEB under the terms and conditions specified în the Prepaymenî 
Confirmation.

îf the'Borrov/er partially prepays a Tranche, the prepaid amount shall be applied pro rata îo each 
outstanding principal repayment. In such an event, the Prepayment Confirmation shall sccordmgly 
include an adjusted repaymenî schedule which shall be binding on the Borrovv/er.

(b) Prepayment Costs

The costs resulting from prepayment in accordance with Sub-clause 4.7 (a) (hereinafter, the 
"Prepayment Costs") shall be determined by the CEB on the basis of the costs to it of redeploying the 
amount to be prepaid from the Prepayment Date to the Maturity Date, including any related costs, 
such as unwinding any underlying hedging arrangements. The costs of redeployment wili be 
established on the basis of the difference between the original rate and the redeployment rate, which 
shall be determined by the CEB on the basis of market conditions on the date of the Prepayment 
Notice.

4.8 [nterest Determination

The Borrowershail pay interest on the principal of each Tranche from time to time outstanding during 
each Interest Period at the Fixed Interest Rate/FIoating Interest Rate specified in the appiicable 
Disbursement Notice.

i Interest shall (1} accrue from and including the first day of the Interest Period to but excluding the last 
day of such interest Period; and (ii) be due and payable on the Interest Payment Dates specified in the 
appiicable Disbursement Notice. Interest shall be calcuiated on the basis of the Day CountConvention 
specified in the relevant Disbursement Notice.

i '
î

1 !n the case of Fioating interest Rate Tranches, the CEB shali determine on each interest Determination 
Date the interest rate appiicable during the relevant Interest Period in accordance with the Agreement 
and promptiy give notice thereof to the 3orrov-;er. Each determination by the CEB shall be final, 
conciusive and binding upon the Borrower uniess shown by the Borrowertothe satisfaction of the CEB 
that any such determination has involved manifest error.

[

!

i
4.9 Default Interest Rate

î
In the event that the Borrower fails to pay, in full or in part, any amount under the Agreement, and 
notwithstanding any other recourse available to the CEB under the Agreement or otherwise, the 
Borrowershail pay interest on such unpaid amounts from the due date unîilthe date of receipt of such 
payment by the CEB at the interest rate per annum equai to the one-month EURIBOR quoted on the 
due date plus two hundred basis points (200 bps) (hereinafter, the "Defauit Interest Rate").

.1!
i
;

i

! The appiicable Default Interest Rate shaii be updated every thirty (30) calendar days.

î
4.10 Market Disruption Event

I
The CEB shall promptiy, upon becoming aware of it, notify to the Borrower that a Market Disruption 
Event has occurred.

î

i For the purposes of the Agreement, "Market Disruption Event" refers to thefollowing circumstances:

s
(a) The relevant financia! newsprovider referredto under the EURIBOR definition does not quoii 

any percentage rate or its corresponding screen rate page is not accessible.

i
■ f
i
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Under such a Market Disruption Event, the appiicabie EURIBOR shall be the percentage rate 
per annum determined by the CEB to be the arithmetic mean of the rates at which loans in 
Euro, in an amount identica! or nearest comparable to the Loan amount in question and for s 
period identica! or nearest comparable to the relative interest Period, are offered on the 
Interest Determination Date by three (3) leading banks in the EU interbank market seiected by 
the CEB. If at least two {2} quotations are provided, the appiicabie EURIBOR for that Interest 
Determination Date shall be the arithmetic mean of all quotations provided.

if oniy one (1) or no quotation is provided, the appiicabie EURIBOR shall be the percentage 
rate per annum determined by the CEB to be the arithmetic mean of the rates at which loans 
in Euro, in an amount identical or nearest comparable to the Loan amount in question and for 
a period identical or nearest comparable to the.relative Interest Period, are offered on the 
second Business Day afterthe beginning of the relevant interest Period by major banks in the 
EU interbank market seiected by the CEB.

I
i

i

■

I

(b) The CEB determines that it is not possible to determine the appiicabie Reference Rate in 
accordance with paragraph (a) above.

Under such a Market Disruption Event, the appiicabie Fioating interest Rate shall be replaced 
by the rate that expresses as a percentage rate per annum the cost to the CEB of funding the 
Loan from whatever source the CEB may reasonably select.I

(c) At any time between the delivery of a Disbursement Notice and the Disbursement Date the 
CEB reasonably determines that there are excepţional and unexpected circumstances of an 
economic, financial, political or other,externai nature adversely affecting the CEB's access to 
its sources of funding.

Under such a Market Disruption Event, the CEB shall be entitled to cancel at no cost the 
scheduled disbursement.

i

In the case of the Market Disruption Events set forth under paragraphs (a) and (b) above (other than 
an EURIBOR Replacement Event):

(i) If the Borrower so requires, the Parties, acting in good faith, shall enter into negotiations 
for a period of not more than thirty (30) calendar days in orderto agree on an alternative 
to the appiicabie EURIBOR. If no agreement is reached, the Borrower shall proceed with 
prepayment on the next Interest Payment Date in the terms provided under Sub-clause
4.7.

(ii) The CEB shall have the right, acting in good faith and in consultation with the Borrower to 
•• the extent reasonably practicable, to change the duration of any subsequent Interest 

Period to thirty (30) calendar days or less bysending to the Borrower a notice thereof. Any 
such change to an Interest Period shall take effect on the date specified by the CEB in such 
notice.

i

if the CEB determines that the relevant Market Disruption Event no longer exists, then, subject to any 
further Market Disruption Event occurring or existing, the Fioating interest Rate and/or Interest Period 
appiicabie to any relevant Tranche shall revert, frcm the first day of the follovying Interest Period to 
being calculated in accordance with the Fioating Interest Rate and interest Period specified in the 
relevant Disbursement Notice.

l'/r
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■ 4.11 Pav-'T''snts
?
i AII îhe amounts due by the Borrov/er under this Agreement are payable in the Currency of each 

Tranche to the CEB's account indicated in the appiicable Disbursement Notice. Any payment underthis 
Agreement shall be made oa a Business Day subject to the Modified Foliouhng Business Day 
Convention. Any payment shall bedeemed paid whenthe CEB has receivedth.earaountonits account.

The Borrowerorthe bankinstructed bythe Borrower, asthecase may be, shall send a written payment 
notice to the CEB at least five (5) Business Days before payment of any amounts due under this 
Agreement

Aii payments to be made by the Borrower under this Agreement shall be calculated and be made 
without (and free and ciear of any deduction for) set-off or counterclaim.

. ifthe CEB receives a payment that is insufficient to discharge aii the amounts then due and payable by 
the BorroVk'er underthis Agreement, the CEB shall appiy that payment in ortowards payment of:

;
(i) first, any fees, costs, charges or expenses due but unpaid underthis Agreement;

(ii) secondiy, any accrued interest due but unpaid under this Agreement,

(iii) thirdiy, any principal due but unpaid under this Agreement; and

(iv) fourthly, any othersum due but unpaid underthis Agreement
i
i 5. PROJECTIMPIEMENTATION
î

The Borrower shall implement the Project ihrough the PIE in accordance with the Agreement;
!

The Borrower designates the Project Management Unit established by the PIE as the PMU. The 
Borrower, through the PtE, shall ensure that it maintains within its structure the PMU appropriately 
staffed and equipped throughout the entire Project implementation period.

;

In any event, the Borrovv'er remains solely liable to comply with its obligaîions under the Agreement

Failure to comply with the undertakings setforth hereby under Clause 5 wouid constitute, irrespective 
of any oîher appiicable provislon of the Loan Regulations, an event in the terms of Article 3.3 (h) of the 
Loan Regulations and may give rise to (i) the relevant contract expenditure declared ineli'gible for 
Aîlocation under the Project; and/or (ii) the early reimbursement suspension or canceilation of the 
Loan, in whole or in part, under the terms of Articles3.3 [Early reimbursement of disbursed loans), 3.5 
[Suspension by the Bank of undisbursed loans) a nd 3.6 [Canceilation by the Bank of undisbursed loans) 
of the Loan Regulations.

!1
•i.

1

i
i.

i
i

f
:

5.1 Duty of Care

l The Borrower, through the PIE, shall appiy all care and diligence, and shall exercise all typically used 
means (including, but not limited to, legal, financiai, managerial and technical) required for the proper 
implementation ofthe Project.

i

i
■
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! 5.2 Adocstlon Period
ţ

The Borrower, through the PIE, shal! ailocate each Tranche to îhe Project within twelve {12} months 
cfter the relevant Disbursement Date (hereinafter, the "Allocation Period"), uniess otheruise agreed 
in writing by the CEB.

I;
if 3 Tranche disbursed by the CEB is not aliocated tothe Project or is only partiaily alfocated to it within 
the Allocation Period, the Borrower shall proceed with prepayment of the unallocated amounts on the 
next Interest Payment Date in the terms provided under Sub-clause 4.7.

ş

i
1

!
5.3 Project Costs

’

The Tranches disbursed under the Loan shall not exceed eighty per cent (80%) of the total eligible costs 
of the Project specified under Appendix 1 hereto. (f the Tranches disbursed under the Loan exceed the 
above 80% (by reduction of the total eligible costs or otherwise), the Borrower shall proceed with 
prepayment of the surplus on the next Interest Payment Date in the terms provided under Sub-clause

ş!

4.7.

Shouid the total eligible costs of the Project increase or be revised for whatever reason, the Borrower 
shall ensure that the additional financial resources for the completion of the Project are available 
without recourse to the CEB. The plâns to finance the increased costs shall be communicated to the 
CEB w'ithout delay.

5.4 Project Specific Undertakings

The Borrower, through the PIE, shall ensure that:

(i) all the land, real property rights and permits required for îhe implementation of the 
Project are timely available;

(ii) aii assets and plants under the Project are permanently insured, maintained and operated 
in accordance with International best practices; and

(iii) any other requirement specified in Appendix 1 ("Specific Conditions") hereto is compiied 
with.

5.5 Procurement

Procurement of suppiies, works and ser\'ices to be financed under the Project-shall comply with the 
Procurement Guidelines.

5.6 Envlronmental and Social Safeguards
1

The Borrower, through the PIE, shal! implement the Project in conformity with the requirements set 
forth in the Environmenta! and Social Safeguards Policy. In particular, shouid any component part of 
the Project require an Environmental Impact Assessment (ElA) or an Envlronmental and Social Impact 
Assessment (ESIA) in accordance with the Environmental and Social Safeguards Policy, the Borrower, 
through the PIE, shal! notify the CEB and ensure that the E!A/ESiA is undertaken in accordance with 
the requirements cf the Environrrients! and Social Safeguards Policy. The Borrower, through the FIE, 
shail ensure that the relevant EIA/ESIA documenîaîion is made available for the CEB's review upon 
request

;

■ 15S'
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5.7 Human Rights

t he Borrower, through ţhe Pi£, shall ensure that the implementation of the Project does not give rise 
to 3 violation of (i) the European Convenîion on Human Rights; or (ii) the European Social Charter.

5.8 integrfty

The Borrovv'er, through the PIE, shail ensure that the implementation of the Project will not give rise 
to a violation of the appiicable iaws on fraud, corruption, money laundering, financingof terrorism or 
any other unlavrfu! use of funds.

5.9 Vtsibility

The Borrower, through the PiE, shall inform the Final Beneficiaries that the Project is partly financed 
fay the CEB through approphate means of communication such as dedicated notices in relevant 
v/ebsîtes, social media, press releases, br.ochuresorthe exhibit of billboards/piateson relevant Project 
sites/facilitiss. In any case, Information to the Final Beneficiaries shall display in an appropriate v^ay 
the CEB's name and logo.

6, MdNfTORING

6.1 Reportfng

(a) Progress Reports

The Borrow-'er, through the PiE, shall send to the CEB a progress report (hereinafter, a ^'Progress 
Report") (i) once a year, untli the completion of the Project; and (ii) prior to every Disbursement 
Request, except for the Disbursement Request for the firstTranche.

['

Appendix 5 hereto provides a template specifying the minimum Information required by the CEB. 
Alternative formats containing the same Information may a!so be used.

i
I (b) Completion Report

Upon completion of the Project, the Borrower, through the PIE, shall submit a completion report 
(hereinafter, a "Completion Report") includingan appraisai of the Project's social impact.

Appendix 5 hereto provides a template specifying the minimum Information required by the CEB. 
Alternative formats containing the same Information may also be used.

S.2 Visits
I
ţ The Borrower, through the PIE, undertakes to favourably receive any monitoring/technical/evaiuatîon 

visits, including by farilitating accessto relevant Project sites/contractors, carried out by Llie CEB's sLaff 
members or designated third parties.

;
!

r 6.3 Audit
]

Shouid the Borrower, through the PIE, failto compiy with anyof its ur-dertakings uncerthe Âgreement, 
the Borrower and the PIE undertake to favourably receive any on-site audit, carried out by the CEB's 
staff members or designated third psrties, which shall bs at the Borrower's expense.

•[
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6.4 Project Information!

The Borrower, through the PIE, shaii keep accounting records concerning the Project, which shall be in 
conformit^'with internaţional standards, showing, at any point in tlme, the Project's state of progress, 
and which shall record all operations made and identify the assets and Services partially financed with 
the Loan.j

The Borrower, through the PIE, shall deliver to the CEB in a timely manner any Information or 
document concerning the financing or the implementation (including in particular 
environmental/social and procurement issues) of the Project as the CEB may reasonably require.

The Borrower, through the PiE, shall inform the CEB immediately of any event that materialiy affects 
the implementation of the Project, including but not limited to:

(i) any action or protest initiated or any objection raised by any third party or any compiaint 
received by the Borrovv'er or any iitigation that is commenced orthreatened against it v^'ith 
regard to procurement or environmental/social or other matters in connection with the 
Project; or

(ii) any enactment of or any amendment to any law, rule or regulation (or in the appiication 
or official interpretation of any law, ruie or regulation) in connection with the Project.

Any event that may have a material adverse impact on the implementation of the Project wouid 
constitute an event in thetermsof Article 3.3 (h) of the Loan Regulations and maygive rise to the early 
reimbursement, suspension or cancellation of the Loan under the terms of Articles 3.3 [Early 
reimbursement of disbursed loans), 3.5 [Suspension by the Bank of undisbursed loans] and 
3.6 [Cancellation by the Bank of undisbursed loans) of the Loan Regufations.

i

'

6.5 Borrower Information

(a) information

The Borrower shall deliver (i) a summary every year in a form and substance satisfactory to the CEB, 
of the Borrower's annual budget and the related budget implementation (uniess such information is 
available on the Borrower's website, in which case the Borrower shaii only provide the relevant link(s) 
of its official website to the requested information); and (ii) any such Information on its general 
financiai situation as the CEB may reasonably require from time to time.

!

ţ

The Borrower shall inform the CEB of any Material Adverse Change immediately after becoming aware 
thereof. Any Material Adverse Change wouid constitute an event in the terms of Article 3.3 (h) of the 
Loan Regulations and may give rise to the early reimbursement, suspension or cancellation of the Loan 
under the terms of Articles 3.3 [Early reimbursement of disbursed loans), 3.5 [Suspension by the Bank 
of undisbursed loans) and 3.6 [Cancellation by the Bank of undisbursed loans) of the Loan Regulations.

(b) Cross-Default

r The Borrower shall inform the CEB if any Cross-Default Event occurs. Any Cross-Default Event wouid 
constitute an event in the terms of Article 3.3 (h) of the Loan Regulations and may give rise to the 
suspension, cancellation or early reimbursement of the Loan under the terms of Articles 3.3 [Early 
reimbursement of disbursed loans), 3.5 [Suspension by the Bank of undisbursed loans) and 3.6 
[Cancellation by the Bank of undisbursed loans) of the Loan Regulations.

t
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i

For the purpose of this Agreement, "Cross-Default Event" mesns a situa-tion in vi'hich, foiiowing any 
default in relation thereto, the Borrovv'er is required or is capable of being required or wiil, foiiowing 
e>cpini' of any applicable contractual grace period, be required or be capable of being required to 
prepay, repay or terminate ahead of maturity any Government Public Debt Instrument or any 
commitment in connection vWth any Government Public Debt Instrument is cancelied or suspended.

i

7. PARIPASSU

Faiiure to comply with the provisions set forth below under Clause 7 w'ouid constitute an event in the 
terms of Article 3.3 (h) of the Loan Reguiations and may give rise to the eariy reimbursement, 
suspension or cancellaîion of the Loan under the terms of Articles 3.3 {Eariy reimbursement of 
disbursed loans), 3.5 {Suspension by the Bank of undisbursed loans) and 3.6 {Cancellation by the Bank 
ofund/sbursed loans] of the Loan Reguiations.

7.1 Ranking

The Borrowershall ensure that its payment obligations under this Agreement rank, and v/ili rank, not 
less than pari passu in right of payment with all other present and future unsecured and 
unsubordlnated obligations under any of its Government Public Debt Instruments.

in particular, the Borrower shall not make (or authorise) any payment in respect of any other such 
Government Public Debt Instrument (whether regularly scheduled or otherwise) ir.

(ij the CEB makes a demand of eariy reimbursement under Article 3.3 of the Loan 
Reguiations; or

(ii) ân event or potenţial event of default under any unsecured and unsubordlnated 
Government Public Debt Instrument of the Borrower or any of its agencies or 
instrumentalfties has occurred and is continuing.

Hov/evef, payment in respect of such Government Public Debt Instrument is possîble if the Borrower:

((] simuitaneously pays; or

(ii) sets aside in a designated account for payment on the next interest Payment Date

a sum equal to the same proportion of the principal outstanding under this Agreemenţ as the 
proportion that the payment under such Government Public Debt Instrument bears to the total debt 
outstanding under that instrument.

For this .purpose, any payment of a Government Public Debt Instrument that is made out of the 
proceeds of the issue of another instrument, to which substantially the same persons as hold claims 
under the Government Public Debt Instrument have subscribed, shall be disregarded.

7.2 Securlty

Shouid a Security be granted for the performance of any of the Borrower's Government Public Debt 
Instruments, the Borrower shall timeiy inform the CEB of its intentions and shall, if so required by the 
CEB, provide to the CEB, '.vithin the deadiins set forth ir. the CEB's noîice, identica! or equivalent 
Security for the performance of its financiai obligations under this Agreement.

SI
;

I

;
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I his prov'Ision shall not appty to a Security:

(a) creaîed on property aî the time of purchasesoiely as security for the payment ofthe purchase 
price or for the payment of debt incurred for the purpose of financing the purchase of such 
property;

(b) securing a Government Public Debt Instrument maturing not more than one {!) year afîer the 
dote on which it was originally incurred; or,

(c) previously approved by the CEB.

7.3 Clause by Incluslon

Shouid any of the Borrower's Government Public Debt Instruments include a loss-of-rating covenant, 
a financial ratios covenant or paripassu provisions that are not Included in the Agreement orthat are 
stricter than any equivalent provision of this Agreement, the Borrower shall so Inform the CEB and 
shaii, at the request of the CEB by means of a written notice, execute within the deadiine indicated in 
the CEB's notice, an amendment to this Agreement to provide an equivalent provision in favour of the 
CEB.

!

7.4 Prepayment to Third Partîes

Shouid the Borrower voluntahly prepay {for the avoidance of doubt, prepayment shall include a 
repurchase where appiicable} in whole or in part any Government Public Debt Instrument and such 
prepayment:

(i) is not made within a revolving credit facillty which remains open for drawing on the same 
terms after such prepayment; or,

(ii) is not made out of the proceeds of another Government Public Debt instrument having a 
term at least equai to the unexpired term of the prepaid Government Public Debt 
instrument.

the Borrower shall inform the CEB. In such an event, and upon the CEB's request, the Borrov^er shall 
prepay to the CEB within two (2) months from any such prepayment the amounts disbursed underthe 
Loan in accordance with Sub-clause 4.7 in such proportion as the prepaid amount bears to the 
correspondlng Government Public Debt Instrument.

f

8. REPRESENTATIONSANDWARRANTIES

: The Borrower represents and v^arrants that;

(a) it is not, and none of its officers, directors, agent oremptoyees îs a Sanctioned Person or is the 
subject of a final and irrevocable court ruling in connection with Prohiblted Practices 
perpetrated in the exercise of its professionai duties and it did not or does not enter into 
business'relationships with Sanctioned Persons;

i

1

(b) its'competent bodies have authorised it to enter into the Agreement and have given the 
sign5iory(i6s) the authonsătiori îherefor, in accordance with the laws, decrees, reguiations, 
articles of association and other texts appiicable to it;

(c) the execution and delivery of, the performance of its obiigations under and compliance with 
the provisions of this Agreement do not;i

! 19
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(i) contravene or conflict with any applicable la w, statute, ruleorregulation, orsnyjudgment, 
decree or permit to which iî is subject;

(ii) contravene or conflict with any Government Public Debt Instrument or any oîher 
agreement binding upon it Vv'hich might reasonably be expecîed to give rise îo a Material 
Adverse Change;

(d) no event or circumstance is outstanding that constltutes a default under any Government 
Public Debt Instrument or any other agreement, which is binding on it or to which its assets 
are subject, Vv'hich might reasonably be expecîed to give rise to a Material Adverse Change;

(e) no Security has been granted to a third party in breach of Sub-clause 7.2;

(f) no litigation, arbitration or administrative proceedings of or before any court, arbitra! tribunal 
or agency which might reasonably be expected to give rise to a Material Adverse Change have 
{to the best of its knowledge and belief) been started or threatened against it; and

I

(g) it has received a copy of the Loan Regulations, the loan Poiicy, the Environmental and Social 
Safeguards Poiicy, the Procurement Guidelines and the Personal Data Protection Regulation 
and has taken note thereof.

The above representations and warranties are deemed repeated on the date of signatura of each 
Disbursement Request and on the date of each Certificate. Any change in relation to the above 
representations and warranties must, for the entire Loan period, be notified and any supporting 

•!. documenta provlded to theCEB immediately afterthe Borrower having bscomeawareof the change.

I

I
1
î !f any of the above representations and warranties is or proves to have been incorrect or misleading 

in any respect, this wouid constitute an event in the terms of Article 3.3 (h) of the Loan Regulations 
and maygive rise to the suspension, cancellatibn orearly reimbursement of the Loan under the terms 
of Articles 3.3 {Early reimbursement o/dfsbursed hans), 3.5 {Suspension by the Bank of undisbursed 

i- hans) and 3.6 {Cancefiation bythe Bank of undisbursed loans) of the Loan Regulations.

1-
if
4

.4
•4
4 9. THIRD PARTIES
1

The Borrovv’er may not raise any fect relating, withtn the scope of the use of the Loan, to its relations 
'] with third parties in order to avoid fuifilling, either totally or partially, the obligations resulting from 
I the Agreement.
I
î? The CEB may not be inv/olved in disputes which might arise between the Borrower and third parties 
i and the costs, whatevertheir nature, incurred by the CEB due to-any claims, and in particular aii legal 
i or court.costs, shail be at the expense of the Borrower.

10. NOM-WA(VER

I In no case, including delay or parţial exercise, shali it be presumed that the CEB has tacitly waived any 
right granted to it by the Agreement.I

11. transfer

i
^ The Borrower may not transfer any of its rights and/or obligations under the Agreement without the 

prior written consent of the CEB.
,

i
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I he BorroVi'sr hereby gives its consent to 3ny transfer by the CEB of all or part of its rights and/or 
obligations under îhe Agreement.

12. (LLEGALfTY

If it is or becomes uniawful in any jurisdiction for the CEB to make, mainîain or fund the Loan or 
perform any of its obligations under this Agreement, this wouid constituie an event in the terms of 
Article 3.3 (h) of the Loan Regulstions and may give rise to the suspension, cancellation or eariy 
reimbursement of the Loan under the terms of Arîicles 3.3 [Eariy reimbursement ofdisbursed loans), 
3.5 [Suspension by the Bank of undisbursed loans) and 3.6 [Cancellation by the Bank of undisbursed 
loans] of the Loan Regulations.

13. NOHARDSHiP

Each Party hereby acknowîedges that any appiicable provision pursuantto which a Party may requesî 
the other Party to renegotiate the Agreement or may cease to perform its obligations hereunder, in 
case of a change of circumstances unforeseeable at the time of the conclusion of the Agreement which 
makes performance excessively onerous fora Party who had notagreed to assume such risk, shali not 
apply to it with respect to its obligations under the Agreement and that it shail not be entitied to any 
claim under such provision.

14. GOVERNJNG LAW

. The Agreement shali be governed by the rules of the CEB as specified in the provisions of Article 1, 
paragraph 3, of the Third Protocol (dated 6 March 1959} to the General Agreement on Privileges and 
Immunities of the Councii of Europe (dated 2 September 1949) and, secondarily, if necessary, by 
French law.

15. DISPUTES

Disputes between the Parties shal! be subjectto arbitration under the conditions iaid down in chapter 
4 of the Loan Regulations.

The Parties agree not to îake advantage of any privilege, immunity or legislation before any 
jurisdictional or other suîhority, whether domestic or internaţional, in order to object to the 
enforcement of an award handed down under the conditions Iaid down în chapter 4 of the Loan 
Regulstions. ^

! In any legal action arising from this Agreement, the CEB's certificate as to any amount due or interest 
I rate appiicable under the Agreement shali, in the absence of manifest error, be prima facle evidence 
I of such amount or interest rate.

16, PERSONAL DATA PROTECTION

The Processing of any personal data collected under the Agreement shali be carried out bythe CEB in 
accordance with the Personal Data Protection Regulation.

17. NOTICES

S Any notice (including any document or communicatlon) to be given or made under or in connection 
i with this Agreement to the CEB or the Borrower shali be in writing and unless otherwise stated, may 
I be made by registered letter, electronic mail or facsimile. Such notice şh'ail’ibe'deemed to have been 
i received bythe other Party:

!
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(i) in the case of a hand-delivered or registered ietîer, on îhe date of delivery;

(ii) in the case of electronic mai!, oniy when actualfy received in readabie form and onfy if it is 
addressed in such a manner as the other Party shall specîfy for this purpose;

(iii) in the case of electronic mail, which contains a Disbursement Notîce, sent by the CEB to 
the Borrovv'er, when the electronic mail is sent; and

(iv) in the case of a facsimile, on receipî of transmission.

Any notice provided by the Borrowerto the CEB by electronic mail shall:

(i) mention the LD reference in the subject line (LD 2097 (2021)); and

(ii) be in the form of a non-editable electronic image (pdf, tif or any other common non- 
editsble file format agreed between the Parties) of the notice signed by the person or 
persons duly authorised to sign such notice on behalf of the Borrower, atîached to the. 
electronic mail.

Without sffecting the validity of notices by electronic mail or facsimile made in accordance with this 
Clause, the following notices shall also be sent by registered letter to the other Party at the latest on 
the immediately following Business Day;

(i) Disbursement Requests;

(ii) any Communications in respect of the suspension, cancellation and/or eariy 
reimbursement of the Loan or in respect of a Prepayment Notice; and

(iii) any other communication required bythe CEB.

The Parties agree that any above notice (including via electronic mail) is an accepted form of 
communication, shall constitute admissible evidence in court and shall have the same evidential value 
as an agreement under hand.

The postai address, fax numberand electronic mail address (and the department or officer, if any, for 
v/hose attention the communication is to be made) of each Party for any communication to be given 
or made under or in connection with this Agreement is:

For the Borrower:

Ministry of Finance 
16, boulevard Libertăţii 
Sector 5 - 050706 Bucharest 
Romanla

Minister of Finance; Secretary of State; General 
assistance and International Financial Reiations 
+40 21312 67 92 : ;
r;;hingt.m!nistru(gmfih'ante.eov.ro: and, 
secretariat HprfifSmfinante.’gov.rn

Attention: Director for ECOFIN, financial

Fax;
E-mai!:

î
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PortheCES:

Council of Europe Development Bsnk 
55, svenue Kleber 
75116 Paris 
France

Attention: Director, Projects Division 
+33147 55 37 52 
proiects@coebank.org

1 Fax:
E-mail:

The CEB and the Borrower shall promptly notify the other Party in writing of any change in their 
respective communication detaiis.

AII notices to be given or made under or in connecîion with the Agreement shall be in English or French 
or, if in another language, shaii be accompanied by an English or French certified translation thereof, 
Vv^hen so required by the CEB.

AII notices to be given or made by the Borrower under or in connection with this Agreement shall, 
where required by the CEB, be deiivered to the CEB together with satisfactory evidence of the authority 
of the person or persons authorised to sign such notice on behalf of the Borrower and the 
authenticated specimen signature of such person or persons.

18. TAXES AND EXPENSES

The Borrower shall pay, to the extent appiicable, al! taxes, duties, fees and other impositions of 
whatsoever nature, including stamp duty and registration fees, arising out of the execution, 
registration, implementation, termination or enforcement of the Agreement and/or any related 
document as well as of the creation, perfection, registration, enforcement or release of any Security 
required under the Agreement.

The Borrower shall bear all charges and expenses (Including legal, professional, banking or exchange 
costs) incurred in connection with (i) the preparation, execution, perfection, implementation, 
termination and enforcement of this Agreement and/or any related document; (ii) any amendment, 
suppiement or waiver in respect of this Agreement and/or any related document; and (iii) the 
preparation, execution, perfection, management, enforcement and release of any Security required 
under the Agreement.

Notwithstanding the above, Article 4.7 (Cost of arbitration) bf the Loan Regulations shall appiy 
regarding the costs of the arbitration set forth under Ciause 15.

19. DfSCHARGE

After repayment of all outstanding principal under the Loan as well as payment of all interests and 
j other expenses resuiting from the Agreement, including in particular those amounts under Sub-c!ause 
I 4.9 and Ciause 18, the Borrower shall be fully released from its obligations arising out of or in 
) connection with this Agreement.

i

’

Without prejudice of the above, the Borrower shall nevertheless undertake, fora period not exceeding 
six (6) years foilowing the receipt of a Completion Report to the CEB's satisfaction (i) to keep the 
Froject-related documentation; and (ii) to favourably receive any evaluation visits, including by 
facilitating access to relevant Project sites carried out by the CEB's staff members or designated third 
parties.1
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20. EN'TRY iNTO FORCE

The AgreeiTient shsll enter into force upon execution by the Perties and notification, wfth supporting 
evidence, from the Borrower to the CEB of the date of entr\' into force in accordance with the 
Borrowehs laws.

IN WITNESS I HEREOFthe Parties hsve caused the Agreementto be execuţed in two (2} originals, each 
of Vi/hich is equally valid. One (1) original is kept by each of the Parties.

For the Borrower:

Bucharest, on ^

Name: Adrian Câc/u

litle: Minister'gf ce

FortheGEB:

Paris, on A 'ju_,-yvA-

!alocxc,Cu-rv^ Am<f(xMame: Name:

I bireclor ad-oieA.L_ d;
' + 'îroc^i

d}iiaic45\cSr

Ţitle:
/I

l

• •;
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APPENDIXI

Project Description

LD reference: LD2097 (2021)
RomaniaBorrower:

U?an Type: Project-Loan
Loan Amount: EUR 216,000,000
Approval by the CEB's 
Administrative Council:

10 June 2021

Protection and rehabilitation of historic and cultural heritageSector of action:
Rehabilitate, complete and/or build of six historical monuments and two 
cultural public buildings to help improve theirphysical conditions and preserve 
theirarchitectural, historical value, as weil as promote thefurtherdevelopment 
of the cultural initiatives housed bythem.

planned Works:

More concretely, funds from the CEB will help meet part of the BorrowePs 
funding requirements over the 2021-2027 period by focusing on the following 
component parts of the Project (CI and C2):

(Ci) Rehabilitation of historical monuments: deep rehabilitation and 
adaptation of the following six historical monuments:
- the National Wluseum of Romanian History (Bucharest);
- the Lucian Blaga National Theatre and Opera (Cluj-Napoca);
- the National Museum of the Anti-Communist Revolution (Timişoara);
- the Brâtianu National Museum - Villa Florica (Ştefăneşti-Argeş);
- the Brătianu Settlements to host the Special Coliections of the National 

Library of Romania (Bucharest); and,
- the Vârnav-Liteanu Manor (Liteni-Suceava).

(C2) Rehabilitation and construction of cultural buildings: rehabilitation of a 
cultural building in Craiova (the National Theatre Marin Sorescu); and, 
construction of a new concert hali in laşi (to host the Romanian National Opera 
in laşi). For the most part, Interventions will focus on, but not be limited to, 
improving the structural stability of the buildings and modernising their 
installations and equipment, improving the buildings' energy efficiency in order 
to provide satisfactory and safe operating conditions for the venues and ensure 
comfort (lighting, ventilation, sanitation, etc.) and security (acce'Ss, includingfor 
disabled persons, and fire protection) forthe visitors and administration. 
Depending onthe building concerned, original funcţiona! and aestheticqualities 
may be restored or updated, additional construction done and interiors re- 
arranged or refurblshed accordingly.

Furthermore, all envisaged investments for structural consolidation and 
modernisation of installations and equipment will comply with the technical 
norms and standards in force, in particular for public assembly buildings, and 
for construction in earthquake-prone areas.
RomaniaUication;________

Hnal Benefictaries: Direct beneficiaries of the Project wi!! be the visitors, spectators, readers, 
traînees and learners of the eight sites who will benefii from the buildings' 
improvcments and greater variety of cultural events such as exhibitîons, 
educaţional programmes, trainings, concerts, festivals and performances 
offered by these venues.

!
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i
ihe Project wîli have overall benefits to the cultural community and the 
Romanian citizens at large.

■!

liîl Furthermore, sithough notthe main aim ofthe Project, the Borrowerestimates 
that rehabllitation and construction works to be undertaken wili aiso ailowfor 
the creatîon of both direct and indirectjobs, whiist preserving existing ones.

h'iim
■M.

'i tlndicative Project Total Cost:
i! ■%

About EUR 270 miHion, VAT exciuded
îTndîcatfve Fmancing Plan: The indicative Financing Plan for the Project [Sources and Uses) is as foilows:

%*Sources %*■

MEUR MEURUsesIf kT;-::.; CE3 216 80 Design S Technical Assistence, 
design technicai verification, 
works, works superx'ision, 
goods, permits and fees, health 
and work safety serv'ices, 
project technical assistance.

245 91
i - ^

mr; ir ■ ■
i ■

PWIU administraţion (salaries, 
official trips, Services and 
goods), impact studies, 
communicotion and visibiiity, 
e)dernal experts and audit.

; Sorrower 54 20 6 2

••

- Toto? (MEUR and %) Contîngency reserve (mas. 10%)270 100 19 7
t- Total (MEUR and %} 270 100

* Percentages may not add up, due to roundingf^-
Schedule of Works: 2021-2027I:

i iCIpsing Date: 30 June 2028
■■i i

l jjEligiblIity Criteria: The Borrower shall comply with the eligibîlity criteria set out in the Loan Policy 
for the following CEB sector of action: "Protection and rehabilitation ofhistoric 
and cultural heritage". .__________________________________________
Eligible costswill bethose related tothe implementation ofthe Planned Works. 
The costs eligible for CEB's financing include:
(i) Sur\'eys or studies (technical, economic or commercial, engineering) the 

technical supervision of the Project and other Project related 
professional Services; these costs shouid how'ever not exceed 5% of the 
Indicative Project Total Cost, unless justified;

(ii) -Acquisition of land directly linked to the Project, at its purchase price, 
unless it has been donated or granted;

(iii) Preparation of land;

(iv) Construction/renovation/modernisation or purchase of buildings 
directly linked to the Project;

Installation of basic infrastructure such as sewerage, water suppiy, gas 
suppiy, electricity and telecommunications networks, waste disposai and 
Waste water treatment, roads, etc.;

(vi) Maintenance ofthe viabilityand sustainability ofthe public seindces;

(vii) Purchase of materials, equipment and machinery, including IT 
equipment and software, as weil as the related costs linked to the 
trainingof staff.

Contingencies for unanticipatcd costs (technical and/or price increases) can be 
financed by CEB, up to 10% ofthe Indicative Project Total Cost.
Costs related to professional/vocational training and public awareness-raising 
campaigns are eligible for CEB financing considering thejpefeje^ves within the

Eligible Costs:

H".'
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The CEB loan cannot coverstaff costs (wages/salariesand otherrelated benefits 
such as pension paymenîs), financial charges and non-cash elements such as 
depreciation. Such costs may however be considered eiigible v/hen they reiate 
to Project management ortechnical assistance required for Project preparation 
and impiementation.

Financial costs or investments (payment of debts, refinancing, interest charges, 
acquisition of interest in the capital of an enterprise, etc.) cannot be included in 
the Indicative Project Total Cost and cannot be financed by the CEB. 
VAT-related costs are not elîgibie underthe Project.

'.-i- ■

>

Social Impact: The Project will contribute to the proper preservation and upgrade of six 
buildings iisted among the valuable historical monuments of the country. 
Furthermore, the rehabiiitatlon and construction of tv*ro cultural buildings will 
provide appropriate premises to carry out cultural activities and perform 
repertories attended by wide audiences.
The list of buildings included in the Project scope was esîablished by the 
rvlinistry of Culture based on the assessment of needs for capital repairs, 
refurbishment and modernisation of Romania's important cultural buildings 
and for the creation of newsites for cultural uses.
The heritage preservation and cultural promotion, having important 
educaţional, cultural, aesthetic, historical and local impact, can play a valuable 
role in community well-being, in creating and retaining identity, as v»^ell as in 
education, social inclusion of different communities including the youth, the 
aged, those of different cultural and geographic origins and the sociafly 
marginalised. __________________________________

if.
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APPENDIX2

Form of Legal Opinîon (Framevvork Loan Agreement}

:

[INSERT LETTERKEAD]

Council of Europe Development Bsnk 
55, avenue Kieber 
75116 Paris (France)

r
î:

Attn: Projects Division
Cc: Office of the General Counsel

[iNSERT DATE]

Framework Loan Aareement betiveen ths CouncJl of Europa Devehoment Bank andRe:
Romania fref: 102097(2021))

DearSirorMadam,

(, [®], in my condition of Head of the Legal Department of the Ministryof Finance, have acted as legai 
advisor as to matters of Romanian law to Romania (the "Borrower") in relation to the Framework Loan 
Agreement between the Council of Europe Development Bank (the ''CEB") and the Borrower dated [o] 
and effective as of [®] (the "Agreement") and issue this opinion pursuant to Clause 4.5(3) of the 
Agreement.;•

L For the purposesof this opinion, I haveexamined a copy of the Agreement and such other documenîs, 
aets or treaties as I have considered necessary or desirabie to examine in order to issue this opinion. 
in particular, for the purposes of ideniifying the duly empowered representatives of the Borrov/er, 
I have examined:

..
[PLEASE INSERT THE LIST OF DOCUMENTS]

Terms definea' in the Agreement shall have the same meaning herein, uniess othervi'ise specified.

Based on the foregoîng, 1 am/we are of the opinion that:

1. Capacity, poiver and authority. The Borrower has the legal capacity, power and auîKority to 
enter into the Agreement and perform its obligations thereunder.

2- {nterna!authonsathns. AII action required from the Borrowerforthe execution, deliven/ and 
performance of the Agreement, including any required authorisation from its competent 
bodies, has been duiy and effectively taken. In particular, no further action is required from 
the Borrower, apart from execution by a duly empowered representative of the Borrower, in 
order to issue a Oisbursement Request under the Agreement.

3. Due eKecutian and vaiidity. The Agreement was duly executed by [INSERT NAME OF THE 
SIGNATORY/IES] as duly empowered representative(s) of the Borrower and gives rise to legally 
valid, binding and enforceabie undertakings forthe Borrower.

4. Externai authorisatlons, public consents and filings. No authorisstions, consents, Hcences, 
exemptions, filings, notarisations or registrations are required in Romania in connection with 
the execution, delivery or performance of the Agreement in order to give nsg:^^efa'Lly.^VQ!id,

!
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;
binding and enforceabie undertakings for the Borrower and for the Agreement to be 
admissible In evidence in Romania.

1 5. Tax/Stamp duties. The execution of the Agreement is not subject to any tax or stamp dutîes 
in Romania,

/

6. Choice of law. The submission by the Borrower to the rules of the CEB as specified In the 
provisions of Article 1, paragrsph 3, of the Third Protocol (daîed 6 March 1959} to the General 
Agreement on Priviieges and Immunities of the Council of Europe (daîed 2 September 1949) 
and secondarily to the !av/s of France is legally valid and binding on the Borrower under the 
laws of Romania.

i 7. Arbitration. The submission by the Borrower to the Arbitrai Tribunal set forth under Chapter 
4 of the CEB's Loan Regulations with respect to any dispute arising out of the Agreement is 
legally valid and binding on the Borrower. Any award of such Arbitrai Tribunal is enforceabie 
in Romania in accordance Vi/ith the terms of Article 3 of the Third Protocol (dated 6 March 
1959} to the General Agreement on Priviieges and immunities of the Council of Europe (dated 
2 September 1949}.

;;
j

■

Yours faithfully.

[INSERT NAME(S}/TITL£(S}]
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APPENDIX3
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DISBURSEMENT REQUEST (TEMPLÂTE}

LD 2097 (2021)-[«iTranche•î

j’' VVfth reference îo the Framework Loan Agreement dated [e] (hereinafîer, îhe "Agreement") between 
the CoundI of Europe Development Bank (hereinafLer, the "CEB") and Romania (hereinafter, the 
"Borrower"), the Borrov/er hereby requests the CEB, ih accordance with Sub-clause 4.3(3) of the 
Agreement, to proceed with the disbursement of a Tranche under the specific terms and conditions 
set out below.

*r'

r
.r?

I erms defined in the Agreement shall have the same meaning herein, unless otherwise specified.

Currency/Amount [e]
Disbursement Date

I Principal Repayment Period [g] years [including a grace period of [•] years]
Principal Repayment Dateţs) [•]
Maturity Date [«1
interest Rate Fixed Maximum [e per annum

Floating [•]-month EURIBORperannumReference
Rate:

^1. Maximum [a] basis pointsSpreadi;

I
Interesi Period [Quarterly] [Seml-annualiy] [Annuaily] in arrears
Interest Payment Dates The interest payment wili take place on [o] every year and for 

the firsttime on [g] 
Day Count Convention Modified Folbwing Business Day Convention
Business Day ®]

Borrovjer's Account Benefidary's NameV:'i
Beneficiar/'s Bank [®]Name

[®1City
••• [»]SWiFT

[o]iBAN
Reference [•]w

Correspondent Bank (if 
appiicable)

Name
i

[•]City 'i
î

[e]SWIFT
IBAN

Bucharest, on ["]

For the Borrower:
[INSERTNAME(S)/T!TLE(S)]

<<- :\
\
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DISBURSEMEfv'T NOTICE (TEMPLATE)i

:5.
ID 2097 (2021) - [•] Tranche

In response îo your Disbiirsement Requesî daîed [•] with reference to the Framework Loan 
Agreement daîed [•■] (hereinafter, the "Agreement") between the Council of Europe Development 
Bank (hereinafter, the "CEB") and Pxomania (hereinafter, the "Borrower"), the CEB hereby notifies to 
the Borrower, in accordance with Sub-clause 4.3(b)of the Agreement, the terms and conditions of the 
disbursement of the relevant Tranche.

i-

•j

Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein, uniess otherwise specified.

Currency/Amount
Disbursement Date e

Principal Repayment Period [g] years [including a grace period of [o] years]
Principal Repayment D3te(s}
Maturity Date
Interest Rate Fixed [•] perannum

Floating Reference Rate; ■f[o]-month EURIBOR 
perannum

Spread [»] basis points
Interest Period {duarterlyl [Semi-annually] [Annually] in arrears
Interest Payment Daîes The interest payment wiii take place on [•] every year and for the 

firsttime on [9]
Day Count Convention Modified Foilowing Business Day Convention

•]Business Day
Borrower's Account Beneficiary's Name

Beneficiary's Bank Name
City
SWIFT

[•1IBAN
Reference [•]

Correspondent
Bsnk{ifapplic3bie}

Name
[•]City
[•]SWIFT
[•]IBAN

CEB's account Beneficiary's Name Council of Europe Development Bank
Beneficiary's SWIFT CEFPFRPP
Beneficiary's Bank Deutsche BankName

Frankfurt (Germany)City
SWIFT DEUTDEFF I
IBAN DE44 5007 0010 0928 7384 00

Paris, on [•]
Por the CEB:
[!NSERTNAME(S)/TiTLE(S}] 70'r.:'S; i

//'t
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APPEr\!D[X4

Form of Certificste

s-'

[INSERT LETTERHEAD]

To: Coundl of Europe Development Bank 

[BORROVVER]

[NOT EARLIER THAN FIVE {5) BUSINESS DAYS BEFORETHE DISBURSEIYIENT REQUEST]

Framework Loan Agreement between the Coundl of Europe Development Bank and 
Romanio dated [e] (the "Agreement").

From;

Date:•’î

;îI
-A

Subject:

DearSiror Madam,
•i'

lerms defined in the Agreemenţ have the same meaning when used in this Certificate. For the 
purposes of Sub-dause 4.5 of the Agreement, we hereby cerîify to you as follows;rî (a) No Material Adverse Change has occurred, as compared with the situation at the date of 

signature of the Agreement;V:!■

(b) No CrosS'DefauIt Event has occurred;

(c) None of the Borrower's Government Public Debt Instruments indudes loss-of-rsting, Financial 
ratios or paripassu provisions that are stricterthan anyequivalent provision of the Agreement;^1'

(d) The representations and warranties to be made or repeated by us under Clause S of the 
Agreement are true in aii respects; in particular, no Security has been granted to a third party 
in breach of Sub-dause 7.2 of the Agreement; and

■-1

(e) No event or circumstance which couid give rise to the early reimbursement, suspension or 
cancellation of the Loan under the terms of Articles 3.3 [Early reimbursement of disbursed 
loans), 3.5 [Suspension by the Bank of unâisbursed loans) and 3.6 (Cancellation by the Bank of 
undisbursed loans) of the Loan Reguiations has occurred or may reasonabiy be expected to/is 
likely to occur.

ii

For the BORROWER

[INSERT N.AME(S)/TITLE(S)]

ir

I
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APPEÎSiD(X5.•i

Progress Report

Reporting Template (Annuai / Completion Report)
'¥

LD 2037(2021)

PROIECT TiTLE: Rehabilitation of (mmovabfe Cultural Heritage and Cultural Buildings

Annuai / Completion Report {pjegsetjckjhejeleygnt l^^^^

□Annuai Progress Report: 

Completion Report: □
' : *•

Reporting period: DD/MM/YYYY- DD/MM/YYVY
l

Approved by [name and signature]

Department:

Date:
W

;
:v // :
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4;
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1. Narratfve Report- .
-r
V.;

1.1. Summary of the Project4

t; Name of the Project
■I5..1

Objective

Framework Loan Agreement (FLAj entry into force

Implementing Agency

Estimated project cost Original; Pevised;
V

Approved CEB loan amount

4 Maximum CEB financing of total eligible costs (in %)

Other sources of financing

Implementâtion period Original: mm/yy-mm/yy Revised: mm/yy-mm/yyI
1 Closing date for CEB loan disbursement

i;
1.2. Activities Undertaken and Results achieved
Please describe the prograss of activities in rslation to the Project, induding, but not limited to;

Activity Progress and results• •!
Land acquisition and preparation

Studies and Design i
Procurement reiated activitiesi

■i

1
Works, induding photos showing the latest 
progress !
Equipmentand technologies

Management of environmental and health and 
safety tssues (Information on any incident, 
compliant and corrective action taken)

1.3. (mpact Prospects (fo £jepreseofec//n f/ie compfet/on report)

Please provide Information and comments as appropriate on the Project's contribution to achieving the overall 
objective. 1

1.4. Communication and Vlslbîlîtv Activities
Please inform about the communication and visibility activities (public announcements, media/newspaper 
artides that mention CEB and/or other partners) induding lînks of any media events and articies

// ' "
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i.5. Deviations from the Plan and difftcultles encountered, îf any, and mitigaîîon measures
Please provide information on any major constraints/devieîions from the pian, especiaiiy, but not iimited to, 
problema ihat riskdelayingthe project. Explain the reasonsforsuch deviations and propose corrective measures 
in the table belov\'.

m^.
f; Proposed Action Pian to solve issues (if any):

Constraint/ Deviations ResponsibleCorrective fyîeesure I ime Execution

1.6. Conditîons precedent before disbursement, tf appficable

Please detail conditîons yet to be fulfilled in line with Framework Loan Agreement requirements and inform on 
the progress in addressing the conditions.

1

!
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el Mia MUlAfUl 
Llbtai r el Hn m T m j

nerkadtaflaAiJ
8«ni*mpiAt Brfcna/«iB

iVnflii 9upprvlR#A

Av(H»r|«iBeAA permis V*i

101AL »UB PHOJECrT

DadgA 1k ^ a<>>nleaT AW«*an<»Ika • er«tp ^ I al n^Ag 
C«nsa. 9iud>* 
Catiitf * 

)Ti««r|{al ramiiiaa 
ol Oi/ia^nn

VliAavLMeiAir
AtanQi

StKRiva 
Ce«in«Y. LPTaI

^eMt

norliaftupfrc^rron

>ioiiT«aeiit, |>riMiifi, fiaa

TOTAL wn-pnoJuzT t iota ocn inctii^atf

cvttfn a IftrrMcai AiMflancc

ruuonai Tiinite 
tAJ r|n 8oi»»ei»

iVe<**CiKiuiai Punanig Ctaieva
W<Mk«SuMiv^««n
AutNe«l«alAnt, r*'<i>il4 '•■«

roTAL 4U(» ACOjrCT f
c>«a>9A A Tecnniear Anratanca

tTo>T«aniaA llaiionai 
QnOM.IaH

'Vm CancaM Mar) '•¥ iVoratavrerdaori

LiAneriB lOfiL pTiirriK tPP*

TOTAL 8U(H*flOji:cr#

TOTM.1L* nwrtciî

imA^'TTf rttaVcm eA««***

SVniOTAL

Cenlingtiier laaervr <a KlV a' Mi* Mianaiad «itv** ««V* lr>i pienfnieiTiţ

OET/ntAL TOTAL

edtftiitid ' nartMd • RlHTll f*«Al*Trri roi»taRaa

a*vr*e
t»ei.a7

p« *liiaACir^
{a« I9»A ap("OBf)

âjkOMna • 
aiftiL IMAD cf toao 

ipglBVl

U|> mpil«
; TOiMTirt,

Toui
t«(ei*vu

lAitolTV
Conoiiiipn

«whlLMntfit
>i«il l>2027 ton WJTt»iy

a
7)( OCODOrCţQ toar

nt/AMCi'JQ soJTCta**** wooopnoQfiiTHAw a „llAAfl-O-V]
••V' OOlQVAL TOTAI TTOmiPOI 100TLOJ i■vj

* P<iTr<T enrtiriM^* fC T^ <Ti:A*Ai«fi'(M CV Arv'mcAi fumiu/nmo (Ctj Al* I Tiinj rvA $ftj ai^ipvi oi cu^nu AwAlript

fi IM «'a' tmoft O/ Ai.CPO «09 C piio /rptvi erf^v 'Aa Ca^T 9.71 i. $50 ITru A ^ OV7 COlVr^uAfO heiw Iaa 11

*" AAA/<h*r>fc^«ATf'«Tr>aLa'rr«. oiiKii'f'V* S(«'*ca* anO0oM;, Mviviieffi^o7r<fv>ieAT. mgaaNrvci«a. rormiuB^'m t MiAaf;. a>PAiiiair^>c<ir aroaiflu

Tne Mâi>Ki>p ciuma fCf <» ao<J »» (C<^0 lA»" ffHt •» W cn>'fA Pr*^! e' 5t9l?A0»« f^A T Ar:A<O(*0. ""T >0 r«A awa or «jriffrl !$kfn *ffwiralcfj'

r>

lin; A 
‘■'f'' r.

-1' ;>'■f
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. TABLE 2A -^rpR0CUREMeNŢ PLAN FOR THE YEARIXXXX

PROJECT REFERENCE: LD 2097 (2021) - Rehabilitation of ItnmovalJlo Cultural Heritago ancf Cultural Buildings 
COUNTRY: Romania !

Information Dale: DD/MM/YYYY

11, Civil Works
3 C2 4 6 7 81 9 10 11 12 13

Domestic
Profoicncu

Expaclcd 
Date of

Exfjft cloci 
□atc of 

Contract 
Glgualuro

Roviow by tlio, 
••'••• 'Bank • 
(PRIORIPOST)

Expectocf 
Oale of Bld 
Launchlnc)

Expcctocl 
Date of Bid 
Evaliiation

Estimalod Ooot 
RON

EstimntQcl Cost 
EURO

Contract
Doscription

Procuronicnt
MotMcjd

iNumbcrof LolsRof, No. Financod by
BId

Opening(yos/no)%

I
2. Goods

2 4 G1 3 G 7 « 9 10 11 12 13

OomBRilc
Proforonce

{yoBfno]

Expocted 
Data of

Expoclod 
Dato of 

Contract 
Slgnnlme

Roylovfby.ttw 
•Dnnk . 

•(PRIOR/POST)

Expocted 
Dale of Bid 
Laiinching

Expected 
Dato of Bid 
Evaluallon

Eotimnted Coat 
EURO

Estimatad Cost 
RON

Procuroniont
Molhod

Contract
Dcscriplion

Financod by Nutnborof LotslRof, Ni>. □Id
Opaning%

I

T

3. Stîrvices

3 4 52 6 7 tl-i I 9 10 11 12 13
Ooinostic

Proforonce Expoclod 
Data of

Expectod 
Date of 

Contract 
Signatura

Ravlew tiy Uio 
• Bank- 

'(PRIOR/POST)'

Expoclod 
Dato of Bid 
Lautiching

Expoclo il 
Oalo of Bid 
Evatuation

Estimaled Coat 
RON

Esltraalod Cont 
EURO

□ cscriptlon of 
AsBignmont

Scloclîon
Molhod

Financod by Nutnborof LotSiRof. No.
Bid(yos/no)

Opcnitţg%

NO: iri column 5, please specify rhs financing souress oxpecled lo ba used, o.g.-. CED, Siai<^ Budget, ele.

N3: colymn 0 "Domestic Pr0ferencQ"must t>e (illed in oniy in ths case of ICO Procuremeni Meitioa. In ihe caso ot otner Procuremenl Metnods, pioase inserl "N/A". 
NB; column 9 "Review by Ihe 13anlt'’wlll be lilled (n by CEB. i

1

:

I
I !i
I

1



•'TABLE-26t«‘USTO!!AWARDEP.MNTR^ (VAT Wludwt) = - ■ u.;. lî'SV'--^.,ii::
PROJECT REFERENCE: LD 2097 (2021) • Rehabilitation of ImmovabiG Cultural Herilage and Cultural Buililings 
COUIITRY; Romania

Informalion Dale: DD/MM/YYYY

Contract Doscrlptlon Suppiier/Contractor Contract nmount Period of Implerncntalion Contract amountContiact
amount

Takeover 
dale (wotksf 
equlpment)

Financed by 
(CEB loan, 

Govl)

paldCalcgoty of 
contracls*^'

Modification
(Commenls)

Date of 
contract 

slgnaturc/ 
Start date

in EUR'’’paid
Rof,

in EUR*’’-in RONNome Couniry EncidaleTitic In RON
nutnher

TOTAL

^'^Counlcrvaluc in EUR al Itio oidJlQ cxchange rate of Ihc Nalional banii al Ibe dato ol cuniraci slgnaluic. 
'^*AcfofiyTO Io be usediWIorWofliî. Gfor Goods andSforSetvicos.

'^‘Counlctvalufi in EUR al llie tridcllc onchango ralc of Ifie Nalional banii al Ihe dale o! iniraice iiaymenl.

i;
-•if
ni
i-i

I
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mt:r:-TABLBailMgtI6MENTATI0N,80H6DULE:

prtOJECT REFEREKCE: LD 2097 (2021) - RohaUnulton of (imtoviMsCuDudil M«iDig« tnti CunurJifliiIldhiBt 
COIlinSV: Ruminl»

Irtointsrion Dote: DUrtdMA'YYY

ocscrapno)! ni; mi mt m» nn ncotiratw 
WT sau inimiAceniyPrejeet MoaFicAT»» cof.PiiEinaXjottttfiHo' tiCi n 0] i< C4 V II tir«9 110 €1}euiycnwr.

|Oeil0n i IftlMfeij AtlhUMf

p» tw»i i /jiitwti $ n»i» f11
Kiflen^ Mifs«xmo1 
Rtwmfflin MUtovT

OtAtfinj OvctweilCI1 hv»r»« ^vrariKnnt

K»
[h m>f* M ţM

leflmlMl AtiUtietfl

iveiâfi ftbgt I 
nsOeft^

•nd Il0flian«f 0p«««,
CI?

w»
W i»t

4 TicrWllAitMIiM*

rraOenflMvfcutTiol 
01* AnO^nn fdYl 

ReveWiM

|o< BI teTr>»r«»0»fl rwt«i»MalnNiW%ig
«ttdntoAtlonCI9 RVef I * Pt«cvr«*** )t

PTwii

|u W >t< Hi fftţ
pyrifN^wl

Orltrs0« (10 Veri ti 
Fioftea

A/f«>
CmnV.

ptrtfo
vasOMlt»ct4 > ftecm » *■ w1

pTecH

WBfiWnet
|0« i»3A I i«eMlrn Aittmect

I tpMtet COtvcAm
I eroMffttonti
Ubrery cf Ronenb

pi iţyit *eiM*H»0wf>e<»OOrJtlanu
C«ltfefp<nb DWhirtitCI6 fwarti Fre««f«i«Ha!

Kt«u

|*l»fl>0<e»nt <*< w»ftl>»tKţ
fOMTgÎYT t*(feflv«1 ATîhtntT
iFyfrcer»naiRnlnoii'

I TnhViQ Ctolre.
Ck/it)rCeii!i»e1 

, ««(Iifewlea 
I fifrfinef
' Dul.ovtna

SimiTS fDvflniaftmhafliiGnfrotatt 
C«UTl!)I,

Lftoil

vanxvAAunu
UanaiCI( hvirti F*«ni«io<at

ITiBfa*
|M>B>ţ<e^ol ia* Mytfinfcţ
j0« iijn A Ivcftfiktl AiUiUBO

t AbUib^iiOm Fmm
«ann^Xfcesse 

r<*.atOi Sorti cu
CiAAncl
bidSInţ

CtobviC27 [Wtrii PltctrritiM
hv«ii

iMririftarni lotutoBcrteţ
hlltiBri A ]»cho4ciM(tt)1*trt

ffMOQnoRufdM littonal 
Op<ralj}l

llon CencoR
CI IJţlI ptgfti IrtcwitftnlHan

pTtrlt
bxiri>|firtrH cnO Wgrrttrtiq

llCCCHD:

ProcodifW «ni iwiItlobctoriMMeO
m (Ct)PtliHi4att/i elliiie<leilin«niaeel\tC7}Unlmztt«ninaetoshKteaelalimiltaUtvf
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TABLe,4îlNOlGATORS:-\: 1'LMHI i.''’-y

JPROJECT REFERENCE: LD 2097 (2021) • Rehab'ililatlon of Immovalite Cultural Heritage and Cultural Gulldings 
COtlNTRY: fîOMANIA

Information Oale: DD/MM/YYYY

TempofiiyCultiiralEvcnls/year Avcmge MonVilyRevenues 
Colle(ted(Eiiro)

TemporaryJoas 
fio. olWorkersonSits

Uumber ot btntficiaritţ I yeatDESCIÎIPIION
llumtiEt Type

QolMme OUlOOfMl CndcoineProjacI
coioponEnl'

llo Sub-Ptoject Objecthre l.ocat>3n Base" Basc" Base" Oulcoma'" Base** BasD" Oulcome’”
TargeP'i TargefTargeT Outcome'" Outcoma"' Oulcome"*

HaOonalMuscum ot1 C1 GuMIog Giicharesl
Homanlan Kisloiv

LurianUbgatlational
TPeatteanilUational2 CI Bu^iling Cluj'llapoca

Optra
KationalMiiseumoItlie

Airli^OiTOwnisl
Revolullon

3 Ct Main buiding and aitansion liiit^oara

Rrălianu (lalional 
Miiseum-VillaFlorIca

ArgaţCoiitrty,
Ştelineţii

4 CI Villa Floiica

Special CoHgcb'onsofUie 
IlalIonalLibtaryol 

Bomanla

N'-
5 CI BrălianuSelllemcnts BucharesI \

Bestorers'TralnlngCenlrs. 
Study Centre oflhellistoilcal 

FsrailieaofBukovina

Suceava Coiinty, 
L'itanî

(i C1 Varnav-Lileanu Manor

NalIonalTfiealre Marin
Sorescti

7 C2 CulIntalbriMng Cranva

RomatrlanUalIonal Operaa CI (Iew Concert Hali \4laşi

tEGEUD;

PrtipflcDrrporer>:{C1)RetaiirMnnoltfsb)ricainxinrrert5: PIModemisaL’ofiafvicon^lfuctoolctnutalburlIinţis

Will be ptcvideil al Ite beghirg ol IIb Projeci

IVil tic prortiled fliiieg tmplemerralinn and rrpon compfeaon

i-

,•>
Ir

V
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Conform cu originalul în limba engleză

Boni Florinela Cucu, Director general 
Direcţia generală relaţii financiare internaţionale 

Ministerul Finanţelor'
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