
  

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT
  

       
 
 
                                          HOTĂRÂREA NR._______ 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul 

de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect,  din 10 
septembrie 2013, încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova şi Judeţul Dolj  
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr. 186420/2019, raportul nr.186438/2019 
al Direcţiei Economico-Financiare şi raportul de avizare nr.186732/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul de Modificare și 
Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect,  din 10 septembrie 2013, 
încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., Municipiul Craiova şi Judeţul Dolj; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.484/2013 
referitoare la aprobarea Contractului de Asistenţă pentru proiectul ce urmează a fi 
încheiat între Municipiul Craiova, Compania de Apă „Oltenia” S.A., judeţul Dolj şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

În temeiul art. 129 alin.2 lit.b şi d, coroborat cu alin.4 lit.b şi alin.7 lit.n, art.132, 
art.139 alin.3 lit.b, art.132, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1.  Se aprobă Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistenţă 
pentru Proiect, din 10 septembrie 2013, încheiat între Municipiul Craiova,  
Compania de Apă „Oltenia” S.A., Judeţul Dolj şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
contractul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.484/2013. 

 



  

 
 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Compania de 
Apă Oltenia S.A, Judeţul Dolj şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 
 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             Se aprobă,                               
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                           PRIMAR,  
SERVICIUL BUGET                                                                                          Mihail Genoiu 
NR.  186420/25.10.2019               

                                                                                                       
   Avizat, 

       ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                                                                                                     Marian-Sorin Manda       
 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze Contractul de Modificare și 
Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect încheiat la 10 septembrie 2013, 

între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A.,  
Municipiul Craiova şi Judeţul Dolj  

 
 

Prin adresa nr. 20114/17.10.2019 şi nota de fundamentare nr. 20694/25.10.2019, 
SC Compania de Apa Oltenia SA ne solicită mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să 
semneze Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect 
încheiat la 10 septembrie 2013, între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A., Municipiul 
Craiova şi Judeţul Dolj. 

SC Compania de Apa Oltenia SA precizează că în data de 14.05.2019, între Ministerul 
Fondurilor Europene, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și Compania de Apă 
Oltenia SA, a fost semnat Contractul de Finanțare nr.248/ 14.05.2019, în vederea derulării 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj, în 
perioada 2014- 2020. De asemenea Compania specifică că, acest proiect are o valoare 
totală de 444.803.631 euro, (374.615.605 euro fără TVA), iar pentru acoperirea 
cofinanțării Operatorului, este necesară accesarea unui împrumut BERD la nivelul 
echivalentului în lei a sumei de 25.000.000 euro, respectiv suma de 118.250.000 lei. 

În prezent, Compania de Apa Oltenia SA menţionează că are în derulare cu BERD  
Contractul de Credit nr. 43189/ 10.09.2013, prin care a fost asigurată partea de 
cofinanțare pentru programul de investiții POSMEDIU.  

Compania de Apa Oltenia SA face precizarea că odată cu Contractul de Credit, a fost 
încheiat la data de 10 septembrie 2013, un Contract de Asistență pentru Proiect, între 
Municipiul Craiova, Județul Dolj, Compania de Apă Oltenia SA și BERD, prin care au fost 
stipulate Declarații și Garanții ale Municipiului și Județului, Obligații de A Face și Obligații 
de A Nu Face ale Municipiului și Județului, precum și alte clauze. 

În vederea încheierii Contractului de Credit pentru acoperirea sumelor necesare 
pentru programul POIM, Compania de Apa Oltenia SA menţionează că este necesară 
încheierea unui Contract de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru 
Proiect încheiat la 10 septembrie 2013. 

 
Având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 



24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, propunem mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze Contractul de 
Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect încheiat la 10 
septembrie 2013, între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A., Municipiul Craiova şi 
Judeţul Dolj. 

 
Pt. Director executiv, 

Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Se aprobă, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                     PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                    Mihail Genoiu 
NR.  186438/25.10.2019 
 

 
 Avizat, 

       ADMINISTRATOR PUBLIC,                                           
            Marian-Sorin Manda       
 
                             
 

 
R A P O R T 

privind mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze Contractul de Modificare și 
Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect încheiat la 10 septembrie 2013, 

între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A., Municipiul Craiova şi Judeţul Dolj  
 

 
Prin adresa nr. 20114/17.10.2019 şi nota de fundamentare nr. 20694/25.10.2019, 

SC Compania de Apa Oltenia SA ne solicită mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să 

semneze Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru 

Proiect încheiat la 10 septembrie 2013, între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A., 

Municipiul Craiova şi Judeţul Dolj. 

SC Compania de Apa Oltenia SA precizează că în data de 14.05.2019, între 

Ministerul Fondurilor Europene, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și 

Compania de Apă Oltenia SA, a fost semnat Contractul de Finanțare nr.248/ 14.05.2019, 

în vederea derulării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în Județul Dolj, în perioada 2014-2020. De asemenea, Compania specifică că, acest 

proiect are o valoare totală de 444.803.631 euro, (374.615.605 euro fără TVA), iar 

pentru acoperirea cofinanțării Operatorului, este necesară accesarea unui împrumut 

BERD la nivelul echivalentului în lei sumei de 25.000.000 euro, respectiv suma de 

118.250.000 lei. 
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În prezent, Compania de Apa Oltenia SA menţionează că are în derulare cu BERD  

Contractul de Credit nr. 43189/10.09.2013, prin care a fost asigurată partea de 

cofinanțare pentru programul de investiții POSMEDIU.  

Compania de Apa Oltenia SA face precizarea că odată cu Contractul de Credit, a 

fost încheiat la data de 10 septembrie 2013, un Contract de Asistență pentru Proiect, 

între Municipiul Craiova, Județul Dolj, Compania de Apă Oltenia SA și BERD, prin care au 

fost stipulate Declarații și Garanții ale Municipiului și Județului, Obligații de A Face și 

Obligații de A Nu Face ale Municipiului și Județului, precum și alte clauze. 

În vederea încheierii Contractului de Credit pentru acoperirea sumelor necesare 

pentru programul POIM, al cărui draft îl ataşăm la prezenta notă de fundamentare, 

Compania de Apa Oltenia SA menţionează că este necesară încheierea unui Contract de 

Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect încheiat la 10 

septembrie 2013, atașăm de asemenea draftul acestui Contract de Modificare și 

Reafirmare, așa cum a fost transmis de către BERD. 

Conform draftului Contractului de Credit  transmis de Compania de Apa Oltenia 

SA, împrumutul   BERD se acordă în următoarele condiții: 

-Valoarea şi moneda: 118.250.000 RON; 

-Maturitatea: 15 ani după data semnării Acordului de Împrumut, incluzând 

Perioada de graţie; 

-Perioada de graţie: 4 ani după data semnării Acordului de Împrumut, numai 

pentru rambursările de principal; 

-Perioada de angajament: Până la 30 decembrie 2023. 

  Anexăm la prezentul raport în draft: 
- Contract de Modificare și Reafirmare – RO; 
- Contract de Modificare și Reafirmare- ENG; 
- Contract de Credit- RO; 
- Contract de Credit –ENG. 
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Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Încheierea de către Municipiul Craiova, cu Compania de Apă “Oltenia” S.A., 

Judeţul Dolj şi B.E.R.D. a Contractului de Modificare și Reafirmare a 

Contractului de Asistență pentru Proiect încheiat la 10 septembrie 2013; 

2. Proiectul Contractului de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență  

     pentru Proiect încheiat la 10 septembrie 2013, conform anexei care face parte  

     integrantă din prezenta hotărâre;  

3. Mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze Contractul de Modificare și    

     Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect încheiat la 10   

      septembrie 2013, între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A., Municipiul      

     Craiova şi Judeţul Dolj, în conformitate cu anexele în lb. Romană şi în lb.       

     engleză. 

 

În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr. 484/29.08.2013.  

 

                        Pt. Director executiv,                                              Întocmit,  
                             Daniela Militaru                                          insp. Venus Bobin 
 
 
 
 

Vizat, 
Control financiar preventiv, 

 
 

 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.186732/25.10.2019 
 
  

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 

 -    Raport de aprobare nr.186420/25.10.2019                 

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.186438/25.10.2019, 

privind mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu sa semneze Contractul de 

Modificare si Reafirmare a Contractului de Asistenta pentru Proiect incheiat la 10 

septembrie 2013,intre B.E.R.D., Compania de Apa Olteania S.A., Municipiul 

Craiova si Judetul Dolj . 

− Potrivit  Contractul de Finanțare nr.248/14.05.2019  între Ministerul Fondurilor 

Europene, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și Compania de Apă 

Oltenia SA a fost semnat în vederea derulării Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj, în perioada 2014- 2020. 

− Având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, propunem mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze 

Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect 

încheiat la 10 septembrie 2013, între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A., 

Municipiul Craiova şi Judeţul Dolj. 

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

    

 



 

                                  AVIZAM FAVORABIL 

 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 
186438/25.10.2019,  privind mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze 
Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect 
încheiat la 10 septembrie 2013, între B.E.R.D., Compania de Apă Oltenia S.A., 
Municipiul Craiova şi Judeţul Dolj . 

 

 

 

Director Executiv       Intocmit           



Versiune preliminară confidențială    ref: c ro swt dlj 9020 
Supusă negocierilor      Data versiunii preliminare: 22 octombrie 2019 
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 (Operațiunea Nr. 43189 și Operațiunea Nr. 50802) 

ANEXA 

CONTRACT DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE 

a  

CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT  
DIN DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2013 

 

între 

 

JUDEȚUL DOLJ 

 

și 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

și 

 

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 
în calitate de Debitor 

 

și 

 

BANCA EUROPEANĂ 
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 

 

Încheiat la data de ______________________ 2019 
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PREZENTUL CONTRACT DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE A 
CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT DIN DATA DE 10 
SEPTEMBRIE 2013 (prezentul „Contract”) a fost încheiat la 
_________________________2019 între: 

(A) JUDEȚUL DOLJ, un județ localizat, organizat și funcționând în baza legilor din 
România („Județul”),  

(B) MUNICIPIUL CRAIOVA, un municipiu localizat, organizat și funcționând în baza 
legilor din România („Municipiul”),  

(C) COMPANIA DE APA OLTENIA S.A., o societate pe acțiuni înființată și care 
funcționează conform legislației din România, având sediul social situat în Str. Brestei 
nr. 133, Craiova, județul Dolj, România, înregistrată la Registrul Comerțului Craiova 
cu nr. J16/63/1999, având cod unic de înregistrare (CUI) 11400673 („Debitorul”); și  

(D) BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, o 
organizație internațională înființată prin tratat („BERD”); 

(fiecare din cele de mai sus numite o ”Parte” și împreună ”Părțile”). 

PREAMBUL 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Județul deține 2.000 acțiuni emise de Debitor, reprezentând 
6,315125 la sută din capitalul social al Debitorului; 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Municipiul deține 29.050 acțiuni emise de Debitor, reprezentând 
91,727184 la sută din capitalul social al Debitorului; 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, la 12 mai 2009 Debitorul și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” („ADI”) au încheiat contractul de delegare a conducerii pentru 
serviciile publice locale de alimentare cu apă și canalizare („Contractul de Delegare”); 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, la 10 septembrie 2013 Debitorul și BERD au încheiat un 
contract de credit ( „Contractul de Credit Inițial”) în scopul finanțării Proiectului (astfel 
cum este definit în Contractul de Credit Inițial) („Proiectul Inițial”); 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, ca o condiție suspensivă pentru prima tragere din Contractul de 
Credit Inițial, Debitorul, Județul, Municipiul și BERD au încheiat un contract de asistență 
pentru proiect din data de 10 septembrie 2013 („Contractul Inițial de Asistență pentru 
Proiect”); 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, la [●] 2019 Debitorul și BERD au încheiat un contract de credit 
(„Noul Contract de Credit”) în scopul finanțării Proiectului (astfel cum este definit în Noul 
Contract de Credit) („Noul Proiect”); 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Județul și Municipiul, având în vedere încheierea de către BERD 
a fiecărui Contract de Credit, au agreat să ofere asistență pentru Proiect și pentru îndeplinirea 
obligațiilor Debitorului din Contractul de Credit, să coopereze cu BERD cu privire la 
Contractul de Credit și să pună la dispoziția BERD angajamente directe cu privire la 
executarea întocmai a obligațiilor acestora din Contractul de Delegare, cu respectarea deplină 



 

 

245443-4-392-v0.2 - 2 - 28-40728972 

 

a legislației din România și a Uniunea Europeană,, astfel cum se prevedere în prezentul 
Contract; 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, prezentul Contract nu reprezintă și nu se intenționează să 
reprezinte, conform legislației din România și în special conform Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale din România, cu modificările ulterioare, o garanție locală, o garantare 
prin venituri sau orice alt tip de instrument de datorie publică locală acordat de Județ sau de 
Municipiu, pentru plata sumei principale a creditului, a dobânzii sau comisioanelor rezultând 
din sau în legătură cu Contractul de Credit; 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, încheierea prezentului Contract prezintă avantaje atât pentru 
Județ, pentru Municipiu, cât și pentru Debitor;  

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, părțile au agreat că termenii Contractului Inițial de Asistență 
pentru Proiect vor fi modificați și reafirmați astfel încât să poată fi interpretat pentru toate 
scopurile astfel cum este expus în prezentul Contract; și 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, se intenționează ca acest document să producă efectele unui 
contract (în limba engleză deed) chiar dacă o parte semnează acest document sub semnătură 
privată. 

ASTFEL, PRIN URMARE, în considerarea angajamentelor reciproce asumate prin 
prezentul Contract, și cu respectarea termenilor și condițiilor din prezentul Contract, părțile la 
prezentul au convenit următoarele: 

ARTICOLUL I. CONTRACTUL INIȚIAL DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT  

Secțiunea 1.1 Contractul Inițial de Asistență pentru Proiect  

 De la data prezentului Contact, termenii Contractului Inițial de Asistență pentru 
Proiect vor fi modificați și reformulați integral, astfel încât acesta să poată fi interpretat în 
toate privințele în termenii și conform condițiilor din prezentul Contract. 

ARTICOLUL II. DEFINIȚII 

Secțiunea 2.1 Definiții 

(a) Ori de câte ori vor fi folosiți în prezentul Contract, cu excepția cazului în care din 
context rezultă altfel sau a cazului în care sunt definiți altfel în prezentul Contract, termenii 
definiți în Contractul de Credit au același înțeles și în prezentul Contract. 

(b) Ori de câte ori sunt folosiți în prezentul Contract, cu excepția cazului în care din 
context reiese altfel, termenii definiți în Preambul vor avea înțelesul atribuit acestora în 
Preambul, iar următorii termeni vor avea următorul înțeles: 

"Autorizație"  înseamnă o „Autorizație” astfel cum este definită în fiecare 
Contract De Credit. 

„Acord de Finanțare” înseamnă un „Acord de Finanțare” astfel cum este definit în Noul 
Contract de Credit și un „Contract de Finanțare” astfel cum este 
definit în Contract de Credit Inițial. 
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"Plan de Finanțare"  înseamnă un „Plan de Finanțare” astfel cum este definit în fiecare 
Contract de Credit. 

"Credit"  înseamnă un „Credit” astfel cum este definit în fiecare Contract 
de Credit. 

„Contract de Credit” înseamnă fiecare dintre Contractul de Credit Inițial și Noul 
Contract de Credit. 

"Efect Advers Semnificativ" înseamnă un „Efect Advers Semnificativ” astfel cum este 
definit în Noul Contract de Credit și un „Efect Negativ 
Important” astfel cum este definit în Contractul de Credit Inițial. 

„Contul ÎÎD” înseamnă un „Cont ÎÎD” astfel cum este definit în fiecare 
Contract de Credit. 

„Proiect” înseamnă fiecare dintre Proiectul Inițial și Noul Proiect. 

„Contract privind Proiectul” înseamnă un „Contract privind Proiectul” astfel cum este 
definit în fiecare Contract de Credit. 

„Regionalizare” înseamnă „Regionalizare” astfel cum este definită în fiecare 
Contract de Credit. 

Secțiunea 2.2 Confirmarea Contractului de Credit 

 Atât Județul cât și Municipiul confirmă prin prezentul Contract faptul că au primit, au 
revizuit și au beneficiat de consilierea necesară și adecvată în legătură cu Contractul de 
Credit. 

Secțiunea 2.3 Interpretare 

În prezentul Contract: 

(a) cu excepția cazului în care din context rezultă altfel, cuvintele desemnând singularul 
includ pluralul și viceversa și referirile la persoane includ corporații, parteneriate și 
alte persoane juridice și referirile la o persoană includ succesorii acesteia și cesionarii 
acceptați. 

(b) orice referire la un anumit Articol, Secțiune, Anexă sau Apendice va fi interpretată ca 
o referire la respectivul Articol, Secțiune, Anexă sau Apendice din prezentul Contract. 

(c) o referire la (i) o modificare sau la un contract modificat include o completare, 
schimbare (inclusiv prin renunțare sau acord), cesiune, novație, reformulare sau 
readoptare, și (ii) un contract va fi interpretat ca o referire la un astfel de contract, 
astfel cum acesta poate fi modificat în mod periodic. 

(d) titlurile și Cuprinsul au fost inserate pentru a ușura referința și ele nu vor afecta 
interpretarea prezentului Contract. 

(e) „control” (inclusiv, cu sensuri corelate, termenii „controlat de” și „sub control comun 
împreună cu”), cu privire la orice persoană, înseamnă deținerea, directă sau indirectă, 
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a puterii de a conduce sau de a dispune conducerea și politica respectivei persoane, fie 
prin deținerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor cu drept de vot, fie prin 
contract, fie în alt mod. 

(f) orice referire la „lege” înseamnă orice lege aplicabilă (inclusiv orice drept comun sau 
cutumiar) și orice tratat, constituție, statut, legislație, decret, act normativ, regulă, 
regulament, judecată, ordin, dispoziție, hotărâre judecătorească sau orice altă măsură 
legislativă sau administrativă sau hotărâre judecătorească sau arbitrală în orice 
jurisdicție care are puterea unei legi sau a cărei respectare este în conformitate cu 
practica generală din respectiva jurisdicție. 

(g) orice referire la o prevedere legală va fi interpretată ca o referire la respectiva 
prevedere, astfel cum aceasta poate fi, la un moment dat, amendată, extinsă, 
completată, reconfirmată, sau re-adoptată sau înlocuită la un moment dat și include 
orice legislație subsidiară și orice interpretare obligatorie judiciară ori administrativă a 
acesteia. 

(h) orice referire la o „persoană” include orice persoană, fizică sau juridică, firmă, 
societate comercială, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice 
asociație, trust sau parteneriat (indiferent dacă are sau nu personalitate juridică) sau 
două sau mai multe dintre cele menționate anterior și referirile la o „persoană” includ 
și succesorii și cesionarii legali ai acesteia.   

(i) „incluzând” și „include” se consideră ca fiind urmat de sintagma „fără limitare” și 
acolo unde nu a fost menționat astfel. 

ARTICOLUL III. DECLARAȚII ȘI GARANȚII 

Secțiunea 3.1 Declarații și Garanții ale Județului și ale Municipiului  

 Atât Județul, cât și Municipiul declară și garantează către BERD după cum urmează: 

(a) Județul este un județ, legal organizat și care există în mod valabil în baza tuturor 
legilor aplicabile din România; 

(b) Municipiul este un municipiu, legal organizat și care există în mod valabil conform 
tuturor legilor aplicabile din România; 

(c) Județul deține 6,315125% din totalul acțiunilor emise de Debitor; 

(d) Municipiul deține 91,727184% din totalul acțiunilor emise de Debitor; 

(e) ADI a fost constituită în mod valabil și funcționează conform legilor române 
aplicabile și Județul și Municipiul sunt membri ai ADI; 

(f) Încheierea prezentului Contract de către fiecare dintre Județ și Municipiu și 
executarea obligațiilor acestora conform prezentului Contract se află sub puterile acordate 
Județului și respectiv Municipiului conform legislației din România; 

(g) Fiecare dintre Județ și Municipiu a luat toate măsurile administrative interne necesare 
în vederea autorizării încheierii și transmiterii prezentului Contract; toate avizele, certificatele 
și alte documente în legătură cu această tranzacție au fost încheiate și transmise corespunător, 



 

 

245443-4-392-v0.2 - 5 - 28-40728972 

 

și toate autorizațiile solicitate pentru oricare dintre Județ și/sau Municipiu în vederea 
respectării prevederilor prezentului Contract și a executării obligațiilor acestora din prezentul 
Contract au fost acordate; 

(h) Prezentul Contract reprezintă o obligație legală, valabilă și care angajează atât Județul 
cât și Municipiul și poate fi pusă în executare împotriva Județului și Municipiului conform 
termenilor săi; 

(i) Semnarea și executarea de către fiecare dintre Județ și Municipiu a prezentului 
Contract nu încalcă și nu va încălca din niciun punct de vedere (i) nicio lege sau regulament 
guvernamental sau al unei autorități sau structuri oficiale, sau (ii) documentele constitutive 
ale Județului, ale ADI și ale Municipiului, sau (iii) orice acord, contract, sau alt angajament la 
care oricare dintre Județ, ADI și Municipiu este parte sau care este obligatoriu pentru oricare 
dintre Județ, ADI și Municipiu sau oricare din activele acestora; 

(j) Toate acordurile, licențele, aprobările și autorizațiile cerute în legătură cu încheierea, 
executarea, valabilitatea și caracterul executoriu al acestui Contract și a tranzacțiilor 
prevăzute în cuprinsul acestuia au fost obținute și sunt în vigoare și produc efecte; 

(k) Pentru legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu sau admisibilitatea ca probă a 
acestui Contract, nu este necesar ca prezentul Contract sau orice document în legătură cu 
acesta să fie înregistrat, depus, arhivat sau înscris la nicio instanță sau autoritate din nicio 
jurisdicție relevantă sau ca nicio taxă de timbru, de înregistrare sau altă taxă similară să fie 
achitată în legătură cu prezentul Contract; 

(l) Nicio acțiune, proces, procedură, litigiu sau dispută împotriva oricăruia dintre Județ și 
Municipiu nu are loc în prezent sau este în curs sau, dupa cunoștințele sale, nu urmează să 
aibă loc și nici nu subzistă vreo hotărâre sau decizie împotriva oricăruia dintre Județ sau 
Municipiu în fața niciunei instanțe, comisii de arbitraj sau altă structură care, în oricare dintre 
cazuri, ar putea avea un Efect Advers Semnificativ asupra Proiectului, asupra situației 
financiare a oricăruia dintre Municipiu și Județ, sau asupra abilității oricăruia dintre 
Municipiu sau Județ să își îndeplinească oricare dintre obligațiile respective ale acestuia din 
prezentul Contract; 

(m) Nici ADI, nici Județul și nici Municipiul nu și-au încălcat obligațiile din niciun 
contract la care sunt părți sau prin care aceștia sau oricare dintre proprietățile acestora sunt 
obligate și care sa rezulte în obligații efective sau potențiale ale, sau pretenții împotriva, 
oricărora dintre ADI, Municipiu sau Județ în valoare de cel puțin 100.000 EUR (sau 
echivalentul acestei sume în alte monede) pentru fiecare asemenea pretenție sau obligație sau 
de cel puțin 1.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în alte monede) în total pentru 
oricare dintre Municipiu sau Județ, și nicio Neîndeplinire a Obligațiilor în baza Contractului 
de Credit nu a avut loc și nu continuă cu privire la niciunul dintre ADI, Județ și Municipiu și 
nici o astfel de Neîndeplinire a Obligațiilor nu rezultă din executarea de către oricare dintre 
Județ sau Municipiu a obligațiilor lor din prezentul Contract; 

(n) Toate plățile, dacă este cazul, făcute sau care vor fi făcute de fiecare dintre Județ și 
Municipiu în baza sau conform prezentului Contract pot fi făcute fără taxe și fără deducerea 
sau reținerea pentru sau în contul oricăror taxe; 

(o) Nici prezentul Contract și nici Contractul de Delegare nu reprezintă ajutor de stat 
conform regulamentelor Uniunii Europene relevante sau legilor din România și nu este 
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necesară notificarea și/sau aprobarea autorităților relevante în domeniul concurenței; în cazul 
în care există dubii că implementarea oricărei prevederi (inclusiv, dar fără a se limita la, plata 
făcută de oricare dintre Județ sau Municipiu către Debitor) din prezentul Contract și/sau din 
Contractul de Delegare reprezintă o măsură de ajutor de stat conform regulamentelor Uniunii 
Europene relevante sau legilor din România, Județul și Municipiul vor notifica imediat în 
scris BERD despre acest fapt și vor iniția procedura de notificare a respectivei măsuri către 
autoritățile relevante din domeniul concurenței și vor obține autorizarea acestora înainte de 
implementarea respectivei prevederi; 

(p) Fiecare dintre Județ sau Municipiu, acționând prin ADI, este parte la Contractul de 
Delegare; Contractul de Delegare a fost atribuit Debitorului de către Județ și de Municipiu 
(acționând prin ADI) cu respectarea deplină a legislației române aplicabile, incluzând, dar 
fără a se limita la: (i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
astfel cum a fost modificată și completată, (ii) Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare, astfel cum a fost modificată și completată și condițiile legale 
pentru atribuirea directă a Contractului de Delegare Debitorului au fost îndeplinite în mod 
cumulativ la data Contractului de Delegare și continuă să fie îndeplinite; 

(q) Încheierea Contractului de Delegare de fiecare dintre Județ și Municipiu, acționând 
prin ADI, și executarea obligațiilor acestora din Contractul de Delegare se află sub puterile 
acordate ADI, Județului și respectiv Municipiului conform legislației din România; 

(r) Fiecare dintre ADI, Județ și Municipiu a luat toate măsurile administrative interne 
necesare în vederea autorizării semnării și încheierii Contractului de Delegare; toate 
autorizațiile solicitate ADI, Județului și Municipiului pentru a respecta prevederile 
Contractului de Delegare și pentru a executa obligațiile acestora din Contractul de Delegare 
au fost acordate; 

(s) Contractul de Delegare creează obligații legale, valabile și care angajează pe fiecare 
dintre Județ și Municipiu, acționând prin ADI, și pot fi puse în executare împotriva Județului 
și Municipiului, conform termenilor Contractului de Delegare; condițiile privind intrarea în 
vigoare a Contractului de Delegare prevăzute în Articolul 52 (Data Intrării in Vigoare si 
Condiții) din Contractul de Delegare erau si continuă să fie îndeplinite în mod cumulativ;  

(t) Încheierea și executarea de către fiecare dintre Județ și Municipiu a Contractului de 
Delegare nu încalcă și nu va încălca în niciun fel (i) nicio lege sau regulament guvernamental 
sau al unei autorități sau structuri oficiale, (ii) documentele constitutive ale ADI, ale Județului 
și ale Municipiului sau (iii) orice acord, contract, sau alt angajament la care oricare dintre 
ADI, Județ și Municipiu este parte sau care este obligatoriu pentru oricare dintre ADI, Județ 
și Municipiu și oricare din activele sale; 

(u) Declarațiile și garanțiile Debitorului prevăzute în Articolul II (Declarații și Garanții) 
din Contractul de Credit Inițial și respectiv în Articolul II (Declarații și Garanții) din Noul 
Contract de Credit au fost adevărate și corecte atunci când au fost formulate și vor continua 
să fie adevărate și corecte când vor fi repetate sau considerate repetate conform Contractului 
de Credit relevant; 

(v) Transformarea Debitorului în operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și 
salubrizare a fost făcută cu respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în România 
și Debitorul își desfășoară activitatea ca operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă 
și salubrizare în conformitate cu legislația română aplicabilă, incluzând, dar fără a se limita la 
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(i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, astfel cum a fost 
modificată și completată, și (ii) Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 
canalizare, astfel cum a fost modificată și completată; 

(w) Fiecare dintre Județ și Municipiu a revizuit și a luat la cunoștință toate prevederile 
fiecărui Contract de Credit și faptul că încheierea prezentului Contract este în beneficiul său. 

Secțiunea 3.2 Repetarea Declarațiilor și Garanțiilor 

(a) Declarațiile și garanțiile Județului și ale Municipiului din prezentul Contract vor 
rămâne în vigoare după data semnării prezentului Contract și vor fi considerate a fi repetate la 
fiecare Dată de Plată a Dobânzii din fiecare Contract de Credit, cu privire la faptele și 
situațiile existente la acel moment. 

(b) Fiecare dintre declarațiile și garanțiile Debitorului cuprinse în Articolul II (Declarații 
și Garanții) din Contractul de Credit Inițial și respectiv în Articolul II (Declarații și Garanții) 
din Noul Contract de Credit vor fi considerate repetate de către Debitor la data prezentului 
Contract prin referință la datele și circumstanțele existente la data acestuia, ca și cum ar fi 
fost făcute integral în cuprinsul acestuia, mutatis mutandis. 

ARTICOLUL IV. ANGAJAMENTELE JUDEȚULUI ȘI MUNICIPIULUI 

Secțiunea 4.1 Obligații de A Face ale Județului și ale Municipiului 

 În scopul ca BERD să încheie fiecare Contract de Credit și să pună la dispoziție 
fondurile disponibile în baza acestora și pentru orice alte foloase a căror primire fiecare dintre 
Județ și Municipiu o confirmă prin prezentul Contract, pentru atâta timp cât orice sumă 
rămâne restantă sau este datorată în baza oricărui Acord de Finanțare, fiecare dintre Județ și 
Municipiu se obligă (în cea mai mare măsură permisă de legile aplicabile din România și 
Uniunea Europeană) că va întreprinde toate acțiunile sau va determina întreprinderea tuturor 
acțiunilor pentru: 

(a) a permite și a determina respectarea de către Debitor a tuturor obligațiilor sale din 
Acordurile de Finanțare și din Contractele privind Proiectul la care este parte și îndeplinirea 
scopurilor Proiectului, inclusiv (fără a se aduce atingere generalității celor precedente): 

(1) adoptarea, în cadrul puterilor de control ale Județului și ale Municipiului 
asupra Debitorului, tuturor deciziilor necesare sau utile pentru implementarea 
corespunzătoare a Proiectului, facilitarea Debitorului să-și îndeplinească obligațiile 
care decurg din Acordurile de Finanțare și din Contractele privind Proiectul și 
cauzarea Debitorului să-și îndeplinească obligațiile care decurg din Acordurile de 
Finanțare și din Contractele privind Proiectul; 

(2) ori de câte ori una dintre obligațiile Debitorului conform oricărui Acord de 
Finanțare sau Contract privind Proiectul necesită Autorizații din partea Județului sau 
Municipiului, Județul sau Municipiul va acorda și/sau va reînnoi în mod prompt toate 
aceste Autorizații, în cel mai scurt timp posibil, dar în orice caz până la data la care 
este necesară conform legii această Autorizație; și 

(3) ori de câte ori oricare dintre obligațiile Debitorului conform oricărui Acord de 
Finanțare sau Contract privind Proiectul necesită o Autorizație de la o altă autoritate 
competentă, va asista Debitorul în obținerea și/sau reînnoirea acestei Autorizații în cel 
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mai scurt timp posibil, dar în orice caz până la data la care această Autorizație este 
necesară potrivit legii; 

(b) respectarea în totalitate și la timp (și determinarea ca orice altă entitate relevantă, 
inclusiv, dar fără a se limita la, ADI, unitățile sale bugetare și societățile municipale, 
controlate de oricare dintre Județ și Municipiu să respecte în totalitate și la timp) a tuturor 
termenilor și condițiilor din Contractul de Delegare, inclusiv plata promptă a oricăror sume 
datorate Debitorului în baza Contractului de Delegare; 

(c) a asista și a coopera cu ADI pentru a se lua toate măsurile necesare, adecvate sau 
recomandabile pentru a se asigura faptul că ADI își respectă obligațiile din Contractul de 
Delegare; fără a limita cele menționate mai sus, în măsura permisă de legea română, va 
determina celelalte unități administrativ-teritoriale care sunt membre ale ADI să se abțină de 
la inițierea oricărei acțiuni, măsuri sau decizii (direct sau prin intermediul ADI) care ar putea 
preveni, împiedica, îngreuna sau întârzia executarea Contractului de Delegare sau activitatea 
Debitorului sau implementarea Proiectului; 

(d) a menține deplin în vigoare și efect prezentul Contract și Contractul de Delegare și 
pentru a-și îndeplini obligațiile sale din acestea, și pentru a nu săvârși nicio încălcare sau 
nicio neexecutare a, sau în baza oricăruia dintre aceste contracte; 

(e) a-și exercita autoritatea, drepturile de proprietate și de control cu privire la orice 
entități controlate direct sau indirect de către Județ sau Municipiu astfel încât sa prevină ca 
oricare sau toate aceste entități să nu întreprindă nicio acțiune care va avea un Efect Advers 
Semnificativ sau care să determine ca Debitorul să își încalce oricare dintre obligațiile în baza 
oricărui Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul; 

(f) va întreprinde toate măsurile necesare astfel încât să prevină ca oricare sau toate 
entitățile care operează pe seama sau pentru Județ sau pentru Municipiu, inclusiv, dar fără a 
se limita la ADI, să întreprindă orice acțiune care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ 
sau care ar determina Debitorul să își încalce oricare dintre obligațiile sale din orice Acord de 
Finanțare sau Contract privind Proiectul; 

(g) va asigura ca orice entitate deținută sau controlată, în mod direct sau indirect, de către 
oricare dintre Județ sau Municipiu, sau orice entitate care operează pe seama sau în beneficiul 
oricăruia dintre Județ sau Municipiu (inclusiv, dar fără a se limita la, ADI, la unități bugetare 
sau societăți municipale controlate de oricare dintre Județ sau Municipiu) să plătească 
corespunzător pentru toate serviciile furnizate de Debitor; 

(h) în măsura în care este de competența sa, se asigura că în permanență: 

(1) niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă (sau orice părți din 
acestea) adoptate de Județ și /sau de Municipiu; 

(2) niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă, a căror adoptare 
poate fi controlată și/sau influențată de Județ și /sau de Municipiu; 

(3) documentele constitutive ale Debitorului; și 

(4) nicio regulă sau procedură adoptată de către organele de conducere ale 
Debitorului, 
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nu va încălca termenii sau condițiile din Acordurile de Finanțare; și să modifice sau să 
determine modificarea în mod prompt a documentelor menționate la alineatele (1)-(4) 
de mai sus astfel cum este necesar încât să asigure consecvența cu prezentul Contract; 

(i) a-l asista și de a coopera cu Debitorul pentru a face orice este necesar, corespunzător 
sau recomandabil pentru a asigura că structura ajustării tarifelor convenită contractual 
conform prevederilor Contractului de Delegare și Secțiunii 5.12 (Ajustarea Tarifelor) 
(inclusiv Anexa 4 (Strategia privind Tarifele)) din Contractul de Credit Inițial și respectiv ale 
Secțiunii 5.17 (Ajustarea Tarifelor) din Noul Contract de Credit este susținută în totalitate și 
implementată de către Județ și de Municipiu și/sau ADI și nu este în niciun moment afectată 
într-un mod care ar putea influența în mod advers Proiectul; 

(j) a acorda asistență Debitorului în derularea Proiectului în conformitate cu Acordurile 
de Finanțare și cu Contractele privind Proiectul și pentru a se asigura că finanțarea prevăzută 
în fiecare Contract de Credit este utilizată exclusiv pentru Proiect; 

(k) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, se vor asigura că administratorii 
și membrii organelor de conducere ale Debitorului satisfac cerințele de eficiență, tehnice și 
profesionale astfel cum aceste cerințe pot fi stabilite de BERD în mod periodic și că 
Debitorul este administrat în mod eficient și cu diligență profesională, conform practicilor 
tehnice, financiare și de afaceri de bună calitate și cu respectarea tuturor legilor române și ale 
Uniunii Europene aplicabile incluzând, fără a se limita la, cele privitoare la spălarea banilor și 
finanțarea terorismului; 

(l) va menține și reține proprietatea de drept și de fapt asupra unui număr de acțiuni 
emise de Debitor astfel încât participația sa în capitalul social al Debitorului la data 
prezentului Contract să fie menținută, sub condiția ca Municipiul poate vinde, transfera, 
închiria sau dispune în orice alt mod de oricare dintre acțiunile deținute de Municipiu în 
capitalul social al Debitorului, cu condiția ca o astfel de vânzare, transfer, închiriere sau 
dispunere de acțiuni să fie efectuată pentru scopurile Regionalizării și să nu conducă la o 
scădere a participației Municipiului în capitalul social al Debitorului sub 75% din totalul 
acțiunilor Debitorului; 

(m) la cererea scrisă a BERD, vor determina ADI și/sau unitățile administrativ-teritoriale 
care sunt părți la Contractul de Delegare (astfel cum BERD poate selecta la alegerea sa 
exclusivă) să încheie contracte similare cu acest Contract, în forma și conținutul 
satisfăcătoare pentru BERD, pentru a asigura implementarea prevederilor prezentului 
Contract; 

(n) vor asigura în orice moment faptul că Contul ÎÎD este finanțat în mod corespunzător 
conform cerințelor legii române; atât timp cât rămân sume datorate în baza oricărui Contract 
de Credit sau a oricărui alt Acord de Finanțare, fiecare dintre Județ și Municipiu va asigura că 
oricare și toate plățile și redevențele plătite de Debitor în baza Contractului de Delegare, 
precum și orice impozit pe profit sau taxă similară plătite de Debitor sunt depozitate în contul 
ÎÎD în termen de cinci (5) zile de la încasarea lor de către Județ, respectiv Municipiu; și  

(o) vor face contribuțiile financiare la Proiecte prevăzute în fiecare Plan de Finanțare. 

Secțiunea 4.2 Obligații de A Nu Face ale Județului și ale Municipiului 
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 În scopul ca BERD să încheie fiecare Contract de Credit și să pună la dispoziție 
fondurile disponibile în baza acestora, pentru atâta timp cât orice sumă rămâne restantă sau 
este datorată în baza oricărui Acord de Finanțare și pentru orice alte foloase a căror primire 
fiecare dintre Județ și Municipiu o confirmă prin prezentul Contract, Județul și Municipiul se 
obligă (și (dacă este cazul) vor determina ca toate entitățile relevante deținute sau controlate 
în mod direct sau indirect de Județ și/sau Municipiu să se oblige), în cea mai mare măsură 
permisă de legile aplicabile din România și Uniunea Europeană, să nu: 

(a) impună Debitorului nicio sarcină sau obligație nejustificată sau să nu intervină în 
administrarea zilnică și/sau în operațiunile Debitorului, cu excepția celor prevăzute în mod 
expres în prezentul Contract; 

(b) prevină, împiedice, stânjenească sau să întârzie Debitorul în luarea oricărei masuri de 
remediere sau de executare silită în conformitate cu legea romană împotriva unui terț 
(inclusiv, dar fără a se limita la, agențiile guvernamentale sau municipale și/sau întreprinderi 
deținute sau controlate de stat, întreprinderi municipale sau alte întreprinderi de stat) care nu 
dorește sau este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile financiare sau orice alte 
obligații datorate Debitorului; 

(c) întreprindă nicio acțiune (inclusiv, fără însă a se limita la votul unei decizii în 
adunarea generală ADI) care ar putea preveni, împiedica, stânjeni sau întârzia (1) operațiunile 
Debitorului, (2) executarea de către Debitor a Contractului de Delegare, (3) implementarea 
Proiectului, (4) taxarea sau colectarea plăților în legătură cu serviciile prestate de Debitor sau 
(5) rambursarea Creditului în conformitate cu termenii acestuia, cu excepția celor prevăzute 
în mod expres în prezentul Contract;  

(d) noveze, cesioneze sau modifice, varieze sau completeze de o manieră semnificativă 
drepturile și obligațiile lor din Contractul de Delegare; în cazul unor modificări unilaterale ale 
Contractului de Delegare efectuate de Județ și Municipiu, fiecare dintre Județ și Municipiu 
vor furniza Debitorului în mod prompt o despăgubire adecvată și efectivă pentru pierderile 
sale; Părțile convin că o despăgubire adecvată și efectivă va include cel puțin (1) principalul 
Creditului care trebuie să fie rambursat de Debitor către BERD la data respectivă conform 
fiecărui Contract de Credit, și (2) valoarea dobânzii, comisioanelor, cheltuielilor și a altor 
plăți acumulate și plătibile de Debitor către BERD conform prevederilor fiecărui Contract de 
Credit; fiecare dintre Județ și Municipiu va plăti, de asemenea, despăgubiri pentru orice alte 
pierderi suferite de Debitor din cauza modificării unilaterale de către Județ, respectiv de către 
Municipiu, a Contractului de Delegare; 

(e) denunțe unilateral sau „răscumpere” Contractul de Delegare încheiat cu Debitorul, 
decât în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, cu condiția ca:  

(1) în eventualitatea în care Contractul de Delegare este încetat anterior 
descărcării complete a obligațiilor Debitorului din Acordurile de Finanțare, și 
indiferent de cauza încetării, fiecare dintre Județ și Municipiu se obligă (în măsura 
maxim permisă de toate legile aplicabile din România și din Uniunea Europeană) să 
preia integral obligațiile de plată ale Debitorului în baza Acordurilor de Finanțare, sub 
rezerva obținerii aprobărilor relevante de la toate autoritățile competente, inclusiv de 
la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale și de la autoritățile competente în 
domeniul concurenței;  
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(2) în eventualitatea în care Contractul de Delegare este „răscumpărat” sau încetat 
în orice altă manieră de Județ sau de Municipiu potrivit prevederilor din Contractul de 
Delegare, fiecare dintre Județ și Municipiu convine (în măsura maxim permisă de 
legea aplicabilă din România și din Uniunea Europeană) că despăgubirile care vor fi 
plătite de către Județ și/sau Municipiu către Debitor în cazul unei astfel de 
„răscumpărări” sau încetări vor include cel puțin următoarele (A) principalul 
creditului acordat și nerambursat de Debitor către BERD în baza fiecărui Contract de 
Credit și (B) valoarea dobânzilor, comisioanelor, spezelor și altor plăți acumulate și 
datorate de Debitor către BERD conform prevederilor din fiecare Contract de Credit; 
fiecare dintre Județ și Municipiu vor oferi (în măsura maxim permisă de legea 
aplicabilă din România și din Uniunea Europeană) compensații pentru orice pierderi 
suportate de Debitor ca urmare a „răscumpărării” sau încetării Contractului de 
Delegare de către Județ și/sau respectiv Municipiu;  

(3) dacă nu se plătește nicio despăgubire Debitorului în cazul „răscumpărării” sau 
încetării Contractului de Delegare potrivit prevederilor de mai sus: 

(A) BERD, prin notificare scrisă, poate solicita Județului și Municipiului să 
inițieze și să desfășoare cu diligență și celeritate proceduri de selecție (prin 
licitație publică sau prin altă modalitate) permise de legea română pentru 
selecția unui nou prestator al serviciilor descrise în Contractul de Delegare, 
după consultări și luând în considerare (în măsura maxim permisă de legea 
română) toate cererile rezonabile și interesele BERD și să acorde contractul de 
prestare a serviciilor entității astfel selectate în locul Debitorului.  

(B) Județul și Municipiul vor respecta condițiile BERD de mai sus și se vor 
asigura (în măsura cea mai mare permisă de legea română) că: (i) oricare nou 
prestator de servicii astfel numit se va obliga (față de BERD) și va fi obligat să 
ramburseze sumele neplătite și datorate BERD de către Debitor conform 
Acordurilor de Finanțare; și (ii) o astfel de obligație va constitui un element 
și/sau o condiție a oricărui astfel de nou contract de delegare, și că va fi astfel 
menționat în procedurile de selecție.  

(f) permită distribuirea profitului Debitorului, cu excepția cerințelor imperative ale 
legislației din România și în limita permisă de fiecare Contract de Credit; 

(g) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, permită nicio modificare a 
actelor constitutive ale Debitorului, incluzând statutul, de o manieră contrară prevederilor 
oricăruia dintre Acordurile de Finanțare, cu excepția cazului când se impune altfel prin 
dispoziții legale imperative în vigoare în România sau dacă este necesar acest lucru pentru 
continuarea Regionalizării Debitorului; 

(h) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, permită nicio schimbare cu 
privire la (i) natura sau obiectul activității actuale a Debitorului sau a operațiunilor acestuia, 
sau (ii) natura sau scopul Proiectului, cu excepția cazului când se impune altfel prin dispoziții 
legale imperative în vigoare în România sau dacă acest lucru este necesar pentru continuarea 
Regionalizării Debitorului; 

(i) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, nu îi vor permite Debitorului să 
fuzioneze cu sau să fie absorbit de orice altă entitate sau să se reorganizeze în orice altă 
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entitate, cu excepția cazului când se impune altfel prin dispoziții legale imperative în vigoare 
sau dacă acest lucru este necesar pentru continuarea Regionalizării Debitorului;  

(j) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, permită nicio vânzare, transfer, 
închiriere sau alt act de dispoziție asupra unei părți importante din bunurile Debitorului; 

(k) ia nicio măsura legislativă, de reglementare sau de altă natură sau să omită să 
acționeze, fapt care să cauzeze un Efect Advers Semnificativ asupra, sau care să determine 
Debitorul să își încalce oricare dintre obligațiile sale sau care să îl împiedice în mod obiectiv 
pe Debitor să își îndeplinească obligațiile financiare și celelalte obligații în baza oricărui 
Acord de Finanțare și/sau oricărui Contract privind Proiectul; și 

(l) constituie sau să permită să existe nicio Sarcină asupra acțiunilor Debitorului deținute 
de Județ, sau respectiv de Municipiu. 

Secțiunea 4.3 Rangul creanțelor 

Cu excepția cazului în care BERD își exprimă în scris acordul în alt sens, fiecare dintre 
Județ și Municipiu recunoaște și se angajează ca toate sumele datorate de Debitor către 
BERD conform Acordurilor de Finanțare vor avea un rang de prioritate la plată cel puțin egal 
cu orice obligație sau răspundere, prezentă sau viitoare, a Debitorului, inclusiv orice obligație 
de plată și/sau datorie financiară negarantată a Debitorului datorată oricăruia dintre Județ și 
Municipiu, cu excepția obligațiilor care au un rang preferențial în temeiul unei prevederi 
legale imperative. 

ARTICOLUL V. PREVEDERI DIVERSE 

Secțiunea 5.1 Notificări 

 Orice notificare sau altă comunicare care poate fi făcută conform prezentului Contract 
oricărei Părți va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, 
respectiva notificare sau altă comunicare se va considera valabil transmisă sau efectuată 
atunci când este înmânată personal, transmisă prin poștă aeriană sau fax părții căreia îi este 
adresată sau căreia i se permite a-i fi transmisă sau efectuată la adresa părții care este 
menționată mai jos sau la orice altă adresă notificată de acea parte celeilalte părți care 
transmite sau efectuează respectiva notificare sau o altă comunicare. 

Pentru Județ: 

 
JUDEȚUL DOLJ 

Adresa:  Calea Unirii nr. 19, Craiova, Județul Dolj, România 

În atenția: [•] 

Fax: [•] 
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Pentru Municipiu: 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

Adresa: Str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova, Județul Dolj, România 

În atenția: [•] 

Fax: [•] 

 

Pentru Debitor: 

 
COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 

Adresa: Str. Brestei nr. 133, Craiova, Județul Dolj, România 

În atenția: [•] 

Fax: [•] 

Pentru BERD: 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

Adresa: One Exchange Square 

Londra EC2A 2JN 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

În atenția: Operation Administration Department 

 Operațiunile Nr. 43189 și 50802 

Fax: +44-20-7338-6100 

Secțiunea 5.2 Limba Engleză 

 Cu excepția cazului în care se convine altfel între Județ, Municipiu, Debitor și BERD, 
toate documentele care urmează a fi furnizate sau toate comunicările care urmează a fi 
transmise sau efectuate în temeiul acestui Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt 
redate într-o altă limbă, vor fi însoțite de o traducere în limba engleză, traducere care va 
reprezenta versiunea ce guvernează relațiile dintre părți. 

Secțiunea 5.3 Legea Contractului 

 Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea engleză. Orice 
obligații necontractuale care decurg din sau sunt în legătură cu prezentul Contract vor fi 
guvernate și interpretate în conformitate cu legea engleză. 



 

 

245443-4-392-v0.2 - 14 - 28-40728972 

 

 

Secțiunea 5.4 Arbitraj și Jurisdicție 

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere sau este în legătură cu (1) acest 
Contract, (2) încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau (3) orice obligații 
necontractuale reieșind din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate prin 
arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, astfel cum acesta 
este în vigoare în acest moment.  Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va 
numi arbitrul va fi CIAL (Curtea Internațională de Arbitraj din Londra).  Arbitrajul se 
va desfășura în Londra, Anglia, și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi 
limba engleză.  Prin prezentul Contract, părțile renunță la orice drepturi, în baza Legii 
Arbitrajului din 1996, de a ataca hotărârea arbitrală la instanțele din Marea Britanie, 
sau de a cere pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Londra.  
Tribunalul arbitral nu este autorizat să acorde, iar fiecare dintre Județ, Municipiu și 
Debitor este de acord că nu este autorizat să ia sau să solicite de la nicio autoritate 
judiciară, vreo măsura procedurală provizorie sau degrevare, indiferent de orice 
prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL.  Tribunalul 
arbitral are autoritatea de a lua în considerare și de a include în procedurile, deciziile 
sau hotărârile sale orice altă dispută sesizată în mod corespunzător de BERD (dar nu 
și de altă parte) în măsura în care aceasta ia naștere din prezentul Contract, însă în 
condițiile prevederilor de mai sus, nicio altă parte sau dispută nu va putea fi introdusă 
în procedurile arbitrale sau conexată la acestea.  În orice procedură arbitrală, 
certificatul BERD în legătură cu orice sumă datorată BERD în baza prezentului 
Contract va constitui dovada prima facie cu privire la suma respectivă. 

(b) Independent de prevederile Secțiunea 5.4(a), prezentul Contract și orice drepturi care 
revin BERD născute din sau în legătură cu acest Contract pot fi puse în executare de 
către BERD, la alegerea sa, de instanțele române sau de orice instanțe competente.  
Atât Județul, cât și Municipiul și Debitorul sunt de acord în mod irevocabil, în 
beneficiul BERD, cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Anglia pentru orice 
dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din prezentul Contract sau în 
legătură cu încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestuia.  Atât Județul, cât și 
Municipiul și Debitorul numesc, mandatează și împuternicesc în mod irevocabil 
[__________] la sediul său social (situat, la data prezentului, în [__________] 
Londra, Anglia) să acționeze ca agent autorizat pentru primirea notificărilor 
procesuale sau a oricăror altor notificări juridice în Anglia în scopul unei acțiuni sau 
proceduri în instanță inițiate de BERD în legătură cu prezentul Contract.  Netrimiterea 
de către agentul pentru procese a notificării cu privire la proces către oricare dintre 
Județ, Municipiu sau Debitor nu va invalida procedurile respective.  Fiecare dintre 
Județ, Municipiu și Debitor este irevocabil de acord ca citarea la procese sau orice alte 
comunicări de acte procedurale efectuate de către instanță să se facă prin transmiterea 
prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa 
Municipiului specificată în prezentul Contract.  Fiecare dintre Județ, Municipiu și 
Debitor sunt de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât au obligații din 
prezentul Contract, să mențină un agent procedural, care va primi notificările cu 
privire la procese și orice alte citații în Marea Britanie pentru scopul oricărei acțiuni 
sau proceduri legale inițiate de BERD cu privire la prezentul Contract și va informa în 
permanență BERD despre identitatea și sediul agentului.  Niciuna din prevederile de 
aici nu va aduce atingere dreptului BERD de a începe o acțiune în justiție împotriva 
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Județului, Municipiului sau Debitorului de orice manieră conformă cu legislația din 
orice jurisdicție competentă.  Orice acțiune în justiție inițiată de Bancă în una sau mai 
multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune în orice altă 
jurisdicție, fie în același timp, fie nu.  Fiecare dintre Județ, Municipiu și Debitor 
renunță în mod irevocabil la orice obiecție pe care ar putea-o avea în acest moment 
sau după semnarea prezentului Contract, indiferent de motive, privind stabilirea 
jurisdicției competente pentru acțiuni în instanță sau acte de procedură și la orice 
reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului 
Contract referitoare la introducerea acțiunii sau la acte de procedură efectuate de o 
instanță necompetentă. 

Secțiunea 5.5 Privilegii și Imunități ale BERD 

 Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere 
sau orice altă formă de modificare a oricăror imunități, privilegii sau excepții acordate BERD 
conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
convențiilor internaționale și oricăror legi aplicabile.  Independent de cele de mai sus, BERD 
a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Secțiunea 5.4(a) și prin urmare și fără a 
prejudicia alte imunități și privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor 
sale), recunoaște că nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele 
juridice conform Articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea 
prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri arbitrale pronunțate în mod 
legal împotriva sa, ca rezultat al subscrierii sale exprese la procedura de arbitraj, potrivit 
Secțiunea 5.4(a). 

Secțiunea 5.6 Renunțare la Imunitatea Suverană 

 Fiecare dintre Județ, Municipiu și Debitor declară și garantează faptul că prezentul 
Contract este un act mai degrabă comercial decât public sau guvernamental și că nici Județul, 
nici Municipiul și nici Debitorul nu au dreptul să ceară imunitate față de nici un act de 
procedură cu privire la sine sau oricare din bunurile sale (cu excepția bunurilor care fac parte 
din domeniul public, astfel cum acesta este definit potrivit legislației române) invocând 
motive de suveranitate sau alte motive în baza unor acte normative sau în orice jurisdicție 
unde este intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile 
sale din sau în legătură cu prezentul Contract. În măsura în care oricare dintre Județ, 
Municipiu ori Debitor sau oricare dintre bunurile acestora (cu excepția bunurilor care fac 
parte din domeniul public, astfel cum acesta este definit potrivit legislației române) au 
dobândit sau pot dobândi după data prezentului Contract orice drept la imunitate față de 
exercitarea drepturilor de compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru înainte 
de decizia instanței, alte forme de sechestru sau de executare a deciziei, pe motiv de 
suveranitate sau altfel, fiecare dintre Județ, Municipiu și Debitor renunță în mod irevocabil 
prin prezentul Contract la orice astfel de drepturi de imunitate cu privire la obligațiile lor care 
iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract. 

Secțiunea 5.7 Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților 

(a) Prezentul Contract va fi obligatoriu și în beneficiul succesorilor și cesionarilor 
părților la prezentul Contract, cu rezerva faptului că niciunul dintre Județ, Municipiu și 
Debitor nu pot cesiona sau transfera în orice alt mod toate sau o parte din drepturile și 
obligațiile sale din acest contract, fără acordul prealabil scris al BERD. 
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(b) BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau 
oricare din drepturile sau obligațiile sale din acest Contract către orice cesionar sau succesor a 
tuturor sau a unei părți din drepturile sau obligațiile sale din orice Contract de Credit fără 
acordul Județului, Municipiul sau Debitorului. BERD va notifica Județul, Municipiul și 
Debitorul imediat după efectuarea oricărei cesiuni sau transfer.  

(c) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 5.7 literele (a) sau (b), niciunul din 
termenii prezentului Contract nu se intenționează să fie puși în executare de către terțe părți. 

(d) BERD poate aduce la cunoștință, oricărui potențial cesionar sau succesor toate sau o 
parte din drepturile și obligațiile sale din acest Contract, sau oricărei alte persoane care ar 
putea intra în relații contractuale cu BERD în legătură cu acest Contract, astfel de informații 
despre Județ, Municipiu, Debitor și entitățile asociate acestora, după cum BERD consideră de 
cuviință. 

 
Secțiunea 5.8 Renunțarea la Dreptul de a Opune Excepții 

 Atât Județul, cât și Municipiul și Debitorul, având cunoștință deplină în legătură cu 
conținutul și natura tranzacțiilor avute în vedere prin prezentul Contract, își asumă prin 
prezentul riscul de modificare a circumstanțelor în baza cărora a fost încheiat prezentul 
Contract, în conformitate cu Articolul 1271 alineatul 3 litera (c) din Codul Civil al României. 

Secțiunea 5.9 Baza Contractului 

 Fiecare dintre Județ, Municipiu și Debitor confirmă faptul că BERD a încheiat 
prezentul Contract și a acționat numai în calitate de creditor al Debitorului în baza fiecărui 
Contract de Credit și nu de consultant al Județului, Municipiului sau Debitorului. Atât 
Județul, cât și Municipiul și Debitorul declară și garantează că, la încheierea Acordurilor de 
Finanțare, s-au angajat și s-au bazat pe sfaturile propriilor lor consultanți juridici, financiari și 
de altă specialitate și că nu s-au bazat și nici nu se vor baza în viitor pe niciun sfat oferit lor 
de către BERD. 

Secțiunea 5.10 Nicio Renunțare 

 Nicio întârziere sau omisiune din partea BERD în exercitarea unui drept, atribuție, 
privilegiu sau remediu în cadrul prezentului Contract nu va aduce atingere unui asemenea 
drept, atribuție, privilegiu sau remediu și nu va fi interpretată ca o renunțare la acestea. Orice 
exercitare individuală sau parțială a unui asemenea drept, atribuție, privilegiu sau remediu nu 
va împiedica orice altă exercitare viitoare a acestora sau exercitarea oricărui alt drept, 
atribuție, privilegiu sau remediu. Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract sunt 
cumulative și nu exclud niciun alt drept sau remediu prevăzut de lege. 

Secțiunea 5.11 Amendamente 

 Niciun amendament sau modificare a prezentului Contract nu va intra în vigoare decât 
dacă este făcut/ă în scris și semnat/ă de sau în numele fiecărei Părți. 

Secțiunea 5.12 Independența clauzelor 

 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este declarată de către 
o instanță sau o altă autoritate competentă ca fiind nulă sau fără efect, respectiva prevedere va 
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fi considerată ștearsă din acest Contract, iar restul prevederilor din acest Contract vor 
continua să fie deplin aplicabile și să își producă efectele. Independent de cele menționate de 
mai sus, părțile vor negocia cu bună credință în scopul de a cădea de acord asupra termenilor 
unei prevederi agreate de ambele părți și care să poată fi pusă în executare și care să 
înlocuiască prevederea considerată nulă și fără efect, prevederea nouă fiind, în măsura 
permisă de lege, în concordanță cu scopurile prezentului Contract. 

Secțiunea 5.13 Confirmare 

 În sensul Articolului 1203 din Codul Civil al României, atât Județul, cât și Municipiul 
și Debitorul acceptă în mod expres prin prezentul toate clauzele din prezentul Contract care 
(A) prevăd în favoarea BERD (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunța unilateral 
Contractul sau (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor BERD, sau care (B) prevăd 
în detrimentul Județului, al Municipiului sau al Debitorului (i) decăderea din drepturi, (ii) 
decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepții, (iv) 
restrângerea libertății de a contracta cu alte persoane, (v) reînnoirea tacită a acordului, (vi) 
legea aplicabilă, (vii) clauzele compromisorii sau clauzele prin care se derogă de la normele 
privitoare la competența instanțelor judecătorești, inclusiv, fără limitare, din următoarele 
Secțiuni: Secțiunea 4.1 (Obligații de A Face ale Județului și ale Municipiului), Secțiunea 4.2. 
(Obligații de A Nu Face ale Județului și ale Municipiului), Secțiunea 4.3. (Rangul 
creanțelor), Secțiunea 5.3 (Legea Contractului), Secțiunea 5.4 (Arbitraj și Jurisdicție) 
Secțiunea 5.10 (Nicio Renunțare). 

Secțiunea 5.14 Termenul Contractului 

 Prezentul Contract va produce efecte de la data semnării și va continua să rămână în 
vigoare până când toate sumele datorate conform oricăruia dintre Acordurile de Finanțare 
(inclusiv, dar fără a limita generalitatea celor de mai jos, orice sumă principală, dobândă, 
comisioane, speze și cheltuieli) vor fi plătite în întregime și definitiv în conformitate cu 
prevederile acestuia. 

Secțiunea 5.15 Exemplare 

 Acest Contract (în limba engleza deed) poate fi semnat în mai multe exemplare, 
fiecare dintre aceste exemplare fiind considerat un exemplar original, dar toate împreună vor 
constitui unul și același contract 

Secțiunea 5.16 Exemplare; Limba Contractului 

Sub rezerva Secțiunea 5.15, prezentul Contract va fi încheiat în 10 (zece) exemplare, 
în limba engleză și în limba română, în ziua și anul menționate pe prima pagină, 2 (două) 
exemplare în fiecare limbă pentru BERD, un exemplar în fiecare limbă pentru Județ, un 
exemplar în fiecare limbă pentru Municipiu și un exemplar în fiecare limbă pentru Debitor. În 
cazul oricărei neconcordanțe sau inconsecvențe între versiunea în limba engleză și cea în 
limba română, prevederile versiunii în limba engleză vor prevala și vor guverna relațiile 
dintre părțile la prezentul Contract. 

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, părțile la prezentul, acționând prin 
reprezentanții autorizați în mod legal ai acestora, au dispus semnarea prezentului Contract în 
numele lor, la data menționată pe prima pagină. 
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PAGINA DE SEMNĂTURI 
 
 

Județul 
SEMNAT SUB FORMA UNUI ÎNSCRIS AUTENTIC de către ) 
JUDEȚUL DOLJ ) 

) 
reprezentat prin:  
 
 

) 

 ) 
acționând sub autoritatea ) 
respectivei companii, în prezența: ) 
 
 
Semnătura martorului: ……………………………………… 
Nume:   ………………………………………. 
Adresa:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul 
SEMNAT SUB FORMA UNUI ÎNSCRIS AUTENTIC de către ) 
MUNICIPIUL CRAIOVA ) 

) 
reprezentat prin:  
 

) 

  
  
acționând sub autoritatea ) 
respectivei companii, în prezența: ) 
 
 
Semnătura martorului: ……………………………………… 
Nume:   ………………………………………. 
Adresa:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
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Debitorul 
SEMNAT SUB FORMA UNUI ÎNSCRIS AUTENTIC de către ) 
COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. ) 

) 
reprezentat prin:  
 

) 

  
  
acționând sub autoritatea ) 
respectivei companii, în prezența: ) 
 
 
Semnătura martorului: ……………………………………… 
Nume:   ………………………………………. 
Adresa:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
SEMNAT SUB FORMA UNUI ÎNSCRIS AUTENTIC de către ) 
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE 
ȘI DEZVOLTARE 
 

) 
) 

reprezentată prin: [nume], [Director] 
 

) 

  
 ) 
în prezența: ) 
 
 
Semnătura martorului: ……………………………………… 
Nume:   ………………………………………. 
Adresa:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
 
 

 



  

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
      HOTĂRÂREA NR. 484 
privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru proiectul ce urmează a fi 

încheiat între Municipiul Craiova, Compania de Apă „Oltenia” S.A., judeţul Dolj 
şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  

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

29.08.2013; 
Având în vedere raportul nr.125411/2013 întocmit de Direcţia Economico-

Financiară prin care se propune aprobarea Contractului de Asistenţă pentru proiectul ce 
urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova, Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
judeţul Dolj şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.218, 219, 
220, 221 şi 222/2013; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind  administraţia 
publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea de către Municipiul Craiova, cu Compania de Apă 

„Oltenia” S.A., Judeţul Dolj şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare a Contractului de Asistenţă pentru Proiect („Project Support Deed în 
limba engleză) („Contractul de Asistenţă pentru Proiect”). 

Art.2.  Se aprobă proiectul Contractului de Asistenţă pentru Proiect care urmează a se 
încheia între Municipiul Craiova, Compania de Apă „Oltenia” S.A., Judeţul 
Dolj şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
negocieze şi să semneze în numele Municipiului Craiova, Contractul de 
Asistenţă pentru Proiect cu Compania de Apă „Oltenia” S.A., Judeţul Dolj şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi orice alte 
modificări şi completări convenite de către părţile contractante sau alte 
documente referitoare la derularea Contractului de Asistenţă pentru Proiect. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Compania de 
Apă Oltenia S.A, Judeţul Dolj – prin Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
      Pavel BADEA     Nicoleta MIULESCU 
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 (Operation Number 43189 and Operation Number 50802) 

                                      ANEX 

DEED FOR THE AMENDMENT AND RESTATEMENT 

of the  

PROJECT SUPPORT DEED  
DATED 10 SEPTEMBER 2013 

 

among 

 

THE COUNTY OF DOLJ 

 

and 

 

THE CITY OF CRAIOVA 

 

and 

 

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 
as Borrower 

 

and 

 

EUROPEAN BANK 
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

 

 

Dated ________________ 2019 
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THIS DEED FOR THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF THE PROJECT 
SUPPORT DEED DATED 10 SEPTEMBER 2013 (this "Deed") is dated _____________ 
2019 and made among: 

(A) COUNTY OF DOLJ, a county (in Romanian judet) located in and organised and 
existing under the laws of Romania (the "County"), 

(B) CITY OF CRAIOVA, a municipality (in Romanian municipiu) located in and 
organised and existing under the laws of Romania (the "City"),  

(C) COMPANIA DE APA OLTENIA S.A., a joint stock company (in Romanian 
societate pe actiuni) organised and existing under the laws of Romania with its 
registered address at 133 Brestei street, Craiova, Dolj county, Romania, registered 
with the Dolj Commercial Registry under number J16/63/1999, having the sole 
registration code (C.U.I.) 11400673 (the "Borrower"); and  

(D) EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, an 
international organisation formed by treaty ("EBRD"); 

(each of the foregoing, a Party and collectively, the Parties). 

PREAMBLE 

WHEREAS, the County owns 2,000 shares issued by the Borrower, representing 6.315125 
per cent. of the share capital of the Borrower; 

WHEREAS, the City owns 29,050 shares issued by the Borrower, representing 91.727184 
per cent. of the share capital of the Borrower; 

WHEREAS, on 12 May 2009 the Borrower and Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
"Oltenia" (the "IDA") have entered into the management delegation contract for the local 
public water and wastewater services (the "Delegation Contract"); 

WHEREAS, on 10 September 2013 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement 
(the "Original Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined 
therein) (the "Original Project"); 

WHEREAS, as a condition precedent for first disbursement under the Original Loan 
Agreement, the Borrower, the County, the City and EBRD entered into a project support deed 
dated 10 September 2013 (the "Original Project Support Deed"); 

WHEREAS, on [●] 2019 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement (the "New 
Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined therein) (the "New 
Project"); 

WHEREAS, the County and the City, in consideration of EBRD's entering into each Loan 
Agreement, have agreed to provide support to the Project and the Borrower in meeting its 
obligations under the Loan Agreement, to co-operate with EBRD in regard to the Loan 
Agreement and to provide EBRD with direct undertakings in respect of the due performance 
of their obligations under the Delegation Contract, in full compliance with Romanian and 
European Union law, as set out in this Deed; 



Draft Date: 17 October 2019      

 

245443-4-388-v2.2 - 2 - 28-40728972 

 

WHEREAS, this Deed does not and is not intended to constitute, for the purposes of the laws 
of Romania and in particular under Romanian Law No. 273/2006 on local public finances, as 
further amended, a guarantee (garantie locala), a surety (garantare prin venituri) or any 
other type of local public debt instrument (instrument de datorie publica locala) granted by 
the County or by the City, for the payment of loan principal, interest and fees under or in 
connection with the Loan Agreement; 

WHEREAS, entering into this Deed is for the benefit of each of the County, the City and the 
Borrower;  

WHEREAS, the parties have agreed that the terms of the Original Project Support Deed 
shall be amended and restated so that it shall be read and construed for all purposes as set out 
in this Deed; and 

WHEREAS, it is intended that this document takes effect as a deed notwithstanding the fact 
that a party may only execute this document under hand. 

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements herein contained and 
subject to the terms and conditions hereof, the parties hereto agree as follows: 

ARTICLE I - ORIGINAL PROJECT SUPPORT DEED 

Section 1.1 Original Project Support Deed 

 From the date of this Deed, the terms of the Original Project Support Deed shall be 
amended and restated in full so that it shall be read and construed for all purposes upon the 
terms and subject to the conditions of this Deed. 

ARTICLE II - DEFINITIONS 

Section 2.1 Definitions 

(a) Wherever used in this Deed, unless the context otherwise requires or unless otherwise 
defined in this Deed, terms defined in the relevant Loan Agreement have the same meanings 
herein. 

(b) Wherever used in this Deed, unless the context otherwise requires, the terms defined 
in the Preamble have the respective meanings given to them therein and the following terms 
have the following meanings: 

"Authorisation"  means an "Authorisation" as defined under each Loan 
Agreement. 

"Financing Agreement" means a "Financing Agreement" as defined under each Loan 
Agreement. 

"Financing Plan"  means a "Financing Plan" as defined under each Loan 
Agreement. 

"Loan"  means a "Loan" as defined under each Loan Agreement. 
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"Loan Agreement" means each of the Original Loan Agreement and the New Loan 
Agreement. 

"Material Adverse Effect" means a "Material Adverse Effect" as defined under each Loan 
Agreement. 

"MRD Account" means a "MRD Account" as defined under each Loan 
Agreement. 

"Project" means each of the Original Project and the New Project. 

"Project Agreement" means a "Project Agreement" as defined under each Loan 
Agreement. 

"Regionalisation" means "Regionalisation" as defined under each Loan Agreement. 

Section 2.2 Acknowledgement of the Loan Agreement 

 Each of the County and the City hereby acknowledges that it has received, reviewed 
and had necessary and appropriate advice in relation to the Loan Agreement. 

Section 2.3 Interpretation 

In this Deed: 

(a) unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural 
and vice versa; and words denoting persons include corporations, partnerships and 
other legal persons and references to a person includes its successors and permitted 
assigns. 

(b) references to a specified Article, Section, Schedule or Exhibit shall be construed as a 
reference to that specified Article or Section of, or Schedule or Exhibit to, this Deed. 

(c) a reference (i) to an amendment or to an agreement being amended includes a 
supplement, variation (including by waiver or consent), assignment, novation, 
restatement or re-enactment, and (ii) to an agreement shall be construed as a reference 
to such agreement as it may be amended from time to time. 

(d) the headings and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only 
and shall not affect the interpretation of this Deed. 

(e) "control" (including, with correlative meanings, the terms "controlled by" and "under 
common control with"), as used with respect to any person, means the possession, 
directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management 
and policies of such person, whether through the ownership of voting shares, by 
contract or otherwise. 

(f) any reference to "law" means any law (including, any common or customary law) and 
any treaty, constitution, statute, legislation, decree, normative act, rule, regulation, 
judgement, order, writ, injunction, determination, award or other legislative or 
administrative measure or judicial or arbitral decision in any jurisdiction which has 
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the force of law or the compliance with which is in accordance with general practice 
in such jurisdiction. 

(g) any reference to a provision of law, is a reference to that provision as from time to 
time amended, extended, supplemented, restated or re-enacted or replaced from time 
to time and includes any subordinate legislation and any binding judicial or 
administrative interpretation thereof. 

(h) a reference to a "person" includes any person, natural or juridical entity, firm, 
company, corporation, government, state or agency of a state or any association, trust 
or partnership (whether or not having separate legal personality) or two or more of the 
foregoing and references to a "person" include its successors in title, permitted 
transferees and permitted assigns.   

(i) "including" and "include" shall be deemed to be followed by "without limitation" 
where not so followed. 

ARTICLE III - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 

Section 3.1 Representations and Warranties of the County and the City  

 Each of the County and the City hereby represents and warrants to EBRD as follows: 

(a) The County is a county (judet), duly organised and validly existing under all 
applicable laws of Romania,  

(b) The City is a municipality (municipiu), duly organised and validly existing under all 
applicable laws of Romania; 

(c) The County owns 6.315125 % of all shares issued by the Borrower; 

(d) The City owns 91.727184 % of all shares issued by the Borrower; 

(e) The IDA has been validly set up and is operating pursuant to the applicable Romanian 
law and the County and the City are members of IDA; 

(f) The entering into this Deed by each of the County and the City and performance of 
their respective obligations hereunder are within the County's and, respectively, the City's 
legal capacity granted to the County and, respectively, the City in accordance with the laws 
of Romania; 

(g) Each of the County and the City has taken all necessary internal administrative 
actions to authorise the execution of this Deed and delivery of this Deed; all notices, 
certificates and other documents related to this transaction shall have been duly executed and 
delivered, and all authorisations required for any of the County and/or the City to comply 
with the provisions of, and perform its obligations under, this Deed shall have been granted; 

(h) This Deed constitutes a legal, valid and binding obligation of each of the County and 
the City and is enforceable against each of the County and the City in accordance with its 
terms; 
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(i) The entry into and performance by each of the County and the City of this Deed does 
not and will not violate in any respect (i) any law or regulation of any governmental or 
official authority or body, or (ii) the constitutional documents of the County or the IDA or the 
City, or (iii) any agreement, contract or other undertaking to which any of the County or the 
IDA or the City is a party or which is binding upon any of the County or the IDA or the City 
or any of their assets; 

(j) All consents, licences, approvals and authorisations required in connection with the 
entry into, performance, validity and enforceability of this Deed and the transactions 
contemplated hereby have been obtained and are in full force and effect; 

(k) It is not necessary for the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence 
of this Deed that this Deed or any document relating hereto be registered, filed, recorded or 
enrolled with any court or authority in any relevant jurisdiction or that any stamp, registration 
or similar tax be paid on or in relation to this Deed; 

(l) No action, suit, proceeding, litigation or dispute against any of the County and the 
City is at present taking place or pending or, to its knowledge, threatened, nor is there 
subsisting any judgement or award given against any of the County and the City respectively 
before any court, board of arbitration or other body which, in either case, might result in a 
Material Adverse Effect on the Project, the financial condition of any of the City and the 
County, or the ability of any of the City or the County to perform any of its respective 
obligations under this Deed; 

(m) Neither of IDA, the County nor the City is in default under any agreement to which it 
is a party or by which it or any of its properties is bound and resulting in actual or potential 
liabilities of, or claims against, any of IDA, the City or the County in an amount of at least 
EUR 100,000 (or the equivalent thereof in other currencies) per such claim or liability or at 
least EUR 1,000,000 (or the equivalent thereof in other currencies) in aggregate for any of the 
City or the County, and no Default under the Loan Agreement relating to any of IDA, the 
County or the City has occurred and is continuing nor will such Default under the Loan 
Agreement result from the performance by any of the County and the City of any of its 
obligations under this Deed;  

(n) All payments, if any, made or to be made by each of the County and the City under or 
pursuant to this Deed may be made free and clear of, and without deduction or withholding 
for or on account of, any taxes; 

(o) Neither this Deed nor the Delegation Contract represents state aid under the relevant 
European Union regulations or Romanian laws and does not have to be notified and/or 
approved by the relevant competition authorities; in case of any doubt that the 
implementation of any provision (including, but not limited to, payment by any of the County 
and the City to the Borrower) under this Deed and/or the Delegation Contract represents state 
aid measure under the relevant European Union regulations or Romanian law, the County and 
the City shall immediately notify EBRD thereof in writing and start the notification 
procedure of such measure with the relevant competition authorities and obtain the 
authorisation by the relevant competition authorities prior to the implementation of such 
provision; 

(p) Each of the County and the City, acting through IDA, is party to the Delegation 
Contract; the Delegation Contract has been awarded to the Borrower by the County and the 
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City (acting through IDA) with the full observance of the applicable Romanian legislation, 
including, but not limited to, (i) Law No. 51/2006 on local public services, as further 
amended and supplemented, (ii) Law No. 241/2006 on water supply and sewerage services, 
as further amended and supplemented and the legal conditions for the direct award of the 
Delegation Contract to the Borrower were cumulatively met as at the date of the Delegation 
Contract and continue to be met; 

(q) The entering into the Delegation Contract by each the County and, respectively, the 
City acting through IDA and performance of their respective obligations thereunder is within 
IDA's, the County’s and the City’s powers, granted to IDA, the County and, respectively, the 
City, in accordance with the laws of Romania; 

(r) Each of IDA, the County and the City has taken all necessary internal administrative 
actions to authorise the execution and the delivery of the Delegation Contract; and all 
authorisations required for any of IDA, the County and the City to comply with the 
provisions of, and perform its obligations under, the Delegation Contract have been granted; 

(s) The Delegation Contract constitutes legal, valid and binding obligations of each of the 
County and the City acting through IDA and is enforceable against the County and the City in 
accordance with its terms; the conditions for the effectiveness of the Delegation Contract 
provided in Article 52 (Effectiveness Date and Conditions) of the Delegation Contract were 
and continue to be cumulatively met; 

(t) The entry into and performance by each of the County and the City of the Delegation 
Contract does not and will not violate in any respect (i) any law or regulation of any 
governmental or official authority or body, or (ii) the constitutional documents of IDA, the 
County or the City, or (iii) any agreement, contract or other undertaking to which any of IDA, 
the County or the City is a party or which is binding upon any of IDA, the County and the 
City or any of its assets; 

(u) The representations and warranties of the Borrower set out in Article II 
(Representations and Warranties) of the Original Loan Agreement and, respectively, Article 
II (Representations and Warranties) of the New Loan Agreement were true and correct when 
made and will be true and correct when and in the manner repeated or deemed repeated 
pursuant to the terms of the relevant Loan Agreement; 

(v) The transformation of the Borrower into a regional operator of water supply and 
sewerage services was made with the observance of all laws and regulations applicable in 
Romania and the Borrower carries out its business as regional operator of water supply and 
sewerage services in accordance with applicable Romanian legislation, including, but not 
limited to, (i) Law No. 51/2006 on local public services, as further amended and 
supplemented, and (ii) Law No. 241/2006 on water supply and sewerage services, as further 
amended and supplemented; 

(w) Each of the County and the City has reviewed and acknowledges all the provisions of 
each Loan Agreement and that the entering into of this Deed is for its benefit. 

Section 3.2 Repetition of Representations and Warranties 

(a) The representations and warranties of the County and the City set out in this Deed 
shall survive the execution of this Deed and shall be deemed to be repeated on each Interest 
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Payment Date under each Loan Agreement, with respect to the facts and circumstances then 
existing. 

(b) Each of the Borrower’s representations and warranties contained in Article II 
(Representations and Warranties) of the Original Loan Agreement and, respectively, Article 
II (Representations and Warranties) of the New Loan Agreement shall be deemed to be 
repeated by the Borrower on the date of this Deed by reference to the facts and the 
circumstances existing on the date hereof, as if set out herein in full, mutatis mutandis. 

ARTICLE IV - COVENANTS OF THE COUNTY AND THE CITY 

Section 4.1 Affirmative Covenants of the County and the City 

 In consideration of EBRD entering into each Loan Agreement and making the loans 
available thereunder and for other good and valuable consideration the receipt of which each 
of the City and the County hereby acknowledges, for as long as any amount remains 
outstanding or payable under any Financing Agreement, each of the County and the City 
undertakes (to the fullest extent permitted under the applicable Romanian and European 
Union laws) to take, or cause to be taken, all action in order to: 

(a) enable and cause the Borrower to meet all of its obligations under the Financing 
Agreements and the Project Agreements to which it is a party and to achieve the purposes of 
the Project, including (without prejudice to the generality of the foregoing): 

(1) adopt, within the County's and the City's control powers over the Borrower, all 
necessary or appropriate resolutions to duly implement the Project and enable and 
cause the Borrower to perform its obligations under the Financing Agreements and 
the Project Agreements; 

(1) where any obligation of the Borrower under any Financing Agreement or 
Project Agreement requires any Authorisations of the County or the City, shall 
promptly grant and/or renew all such Authorisation as soon as possible, but in any 
event, by the date when any such Authorisation is required under law; and 

(2) where any obligation of the Borrower under any Financing Agreement or 
Project Agreement requires an Authorisation from any other competent authority, 
assist the Borrower in obtaining and/or renewing such Authorisation as soon as 
possible, but in any event, by the date when such Authorisation is required under law; 

(b) fully and in a timely manner comply (and procure that any relevant entities including, 
but not limited to, IDA, budgetary units and municipal companies controlled by the County 
and/or the City, fully and in a timely manner comply) with all terms and conditions of the 
Delegation Contract, including to promptly pay any amounts due to the Borrower under the 
Delegation Contract; 

(c) assist and co-operate with IDA in doing all things necessary, proper or advisable to 
ensure that IDA complies with its obligations under the Delegation Contract; and without 
limitation to the foregoing, to the extent permitted by Romanian law, determine the other 
territorial administrative units which are members of IDA to abstain from taking any action, 
step or decision that may (directly or through IDA) prevent, impair, hinder or delay the 
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performance of the Delegation Contract, the Borrower's operations or the implementation of 
the Project; 

(d) maintain this Deed and the Delegation Contract in full force and effect and perform its 
obligations hereunder and thereunder, and not commit any breach of or default under, any 
such agreements; 

(e) exercise its authority, ownership and control rights with respect to any entities directly 
or indirectly controlled by the County or the City so as to prevent any and all of such entities 
from taking any action that will cause a Material Adverse Effect or cause the Borrower to 
default under any of its obligations under any Financing Agreement or Project Agreement; 

(f) take all necessary action to prevent any and all of the entities operating for the 
account or benefit of the County or the City, including, but not limited to, IDA, to take any 
action that will cause a Material Adverse Effect or cause the Borrower to default under any of 
its obligations under any Financing Agreement or Project Agreement; 

(g) ensure that any entities directly or indirectly owned or controlled by the County or the 
City, any entities operating for the account or benefit of the County or the City (including, but 
not limited to, IDA, its budgetary units and municipal companies controlled by any of the 
County and the City) shall duly pay for all the services provided by the Borrower; 

(h) as far as it falls within its competencies, ensure at all times that: 

(1) any act, regulation or any other relevant Authorisation (or any parts thereof) 
adopted by the County and/or the City; 

(2) any act, regulation or any other relevant Authorisation whose adoption may be 
controlled and/or influenced by the County and/or the City; 

(3) the constituent documents of the Borrower; and 

(4) any rules or procedures adopted by the Borrower's managing bodies, 

will not breach the terms or conditions of the Financing Agreements; and promptly 
amend or to cause to be amended the documents specified in sub-paragraphs (1)-(4) 
above as necessary to ensure consistency herewith; 

(i) assist and co-operate with the Borrower in doing all things necessary, proper or 
advisable to ensure that the tariff adjustment structure contractually agreed pursuant to the 
terms and conditions of the Delegation Contract and Section 5.12 (Tariff Adjustments) 
(including Schedule 4 (Tariff Strategy)) of the Original Loan Agreement and, respectively, 
Section 5.17 (Tariff Adjustments) of the New Loan Agreement is fully supported by the 
County and the City and/or by IDA and is not at any time affected in a manner which may 
adversely impact the Project; 

(j) assist the Borrower in carrying out the Project in accordance with the Financing 
Agreements and the Project Agreements and cause the financing specified in each Loan 
Agreement to be applied exclusively to the Project; 

(k) as controlling authorities of the Borrower, ensure that the Borrower's directors and 
management officers satisfy the efficiency, technical and professional requirements as may 
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be set out by EBRD from time to time, and that the Borrower is managed with due diligence 
and efficiency, in accordance with sound engineering, financial and business practices and in 
compliance with all applicable Romanian and European Union laws including, without 
limitation, those concerning money laundering or the financing of terrorism; 

(l) maintain and retain the legal and beneficial ownership of a number of issued shares of 
the Borrower so that its participation in the Borrower as at the date of this Deed is 
maintained, provided that the City may sell, transfer, lease or otherwise dispose of any shares 
of the Borrower held by the City, where such sale, transfer, lease or disposal of shares is 
carried out for the purposes of the Regionalisation and it does not result in the decrease of the 
City's participation in the Borrower under 75% of all the issued shares of the Borrower; 

(m) upon EBRD’s written request, determine IDA and/or any territorial administrative 
unit which is a party to the Delegation Contract (as EBRD may select in its sole discretion) to 
enter into agreements similar to this Deed, in form and substance satisfactory to EBRD, to 
ensure the implementation of the provisions of this Deed; 

(n) ensure that the MRD Account shall be properly funded as required under Romanian 
law; and as long as any amounts remain outstanding under any Loan Agreement and any 
Financing Agreements, ensure that any and all payments or royalties paid by the Borrower 
under the Delegation Contract as well as any profit or similar tax paid by the Borrower are 
deposited into the MRD Account within five (5) days of receipt by the County and City, 
respectively; and  

(o) contribute funds to the Projects as contemplated in each Financing Plan. 

Section 4.2 Negative Covenants of the County and the City 

 In consideration of EBRD entering into each Loan Agreement and making the loans 
available thereunder, for as long as any amount remains outstanding or payable under any 
Financing Agreement and for other good and valuable consideration the receipt of which 
each of the City and the County hereby acknowledges, the County and the City undertake 
(and (if applicable) shall procure that any relevant entities directly or indirectly owned or 
controlled by the County and/or the City will), to the fullest extent permitted under applicable 
Romanian and European Union laws, not to: 

(a) impose any unjustified charges or obligations on the Borrower or interfere with the 
day to day management and/or operations of the Borrower, except as specifically provided 
under this Deed; 

(b) prevent, impair, hinder or delay the Borrower from taking any remedial or 
enforcement action in accordance with Romanian law against any third party (including, but 
not limited to, governmental or municipal agencies and/or state-owned or controlled, 
municipal or other state enterprises) which is unwilling or unable to meet its financial or any 
other obligations owed to the Borrower; 

(c) take any action (including, without limitation, voting in IDA’s general meeting any 
decision) which may prevent, impair, hinder or delay (1) the Borrower's operations, (2) the 
performance by the Borrower of the Delegation Contract, (3) the implementation of the 
Project, (4) charging or payment collection in relation to the services performed by the 
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Borrower or (5) the repayment of the Loan in accordance with its terms, except as 
specifically provided under this Deed;  

(d) novate, assign or materially amend, vary or supplement its rights and obligations 
under the Delegation Contract; upon the County’s and the City’s unilateral amendments of 
the Delegation Contract, each of the County and the City shall promptly provide to the 
Borrower an adequate and effective compensation for its losses; the Parties agree that an 
adequate and effective compensation shall include at least (1) the principal amount of the 
Loan then outstanding and not repaid the Borrower to EBRD under each Loan Agreement, 
and (2) the amount of interest, fees, expenses and other payments then accrued and payable 
by the Borrower to EBRD under the provisions of each  Loan Agreement; each of the County 
and the City shall also provide compensations for any other losses suffered by the Borrower 
due to the unilateral amendment of the Delegation Contract by the County and the City, 
respectively; 

(e) unilaterally terminate or "repurchase" the Delegation Contract with the Borrower, 
except in accordance with the provisions of the Delegation Contract, provided that: 

(1) in the event that the Delegation Contract is terminated before the full 
discharge of the Borrower's obligations under the Financing Agreements, and 
irrespective of the termination cause, each of the County and the City undertakes (to 
the fullest extent permitted by all the applicable Romanian and European Union laws) 
to take over all Borrower's payment obligations under the Financing Agreements, 
subject to the obtaining of the relevant approvals from all relevant authorities, 
including the Local Debenture Authorisation Commission and the relevant 
competition authorities;  

(2) in the event that the Delegation Contract is 'repurchased' or otherwise 
terminated by the County or the City pursuant to the Delegation Contract, each of the 
County and the City agrees (to the fullest extent permitted by all the applicable 
Romanian and European Union laws) that the indemnification to be paid by the 
County and/or the City to the Borrower in case of such "re-purchase" or termination 
shall include at least the following (A) the principal amounts of the loan then 
outstanding and unpaid by the Borrower to EBRD under each Loan Agreement, and 
(B) the amount of interest, fees, expenses and other payments then accrued and 
payable by the Borrower to EBRD under the provisions of each Loan Agreement; 
each of the County and the City shall also provide (to the fullest extent permitted by 
all the applicable Romanian and European Union laws) compensations for any other 
losses suffered by the Borrower due to the "re-purchase" or termination of the 
Delegation Contract by the County and/or the City, respectively;  

(3) if no indemnification is payable to the Borrower in the case of the "re-
purchase" or termination of the Delegation Contract pursuant to the above: 

(A) EBRD by notice in writing may require the County and the City to 
commence and diligently and expeditiously pursue selection procedures 
(whether by further public tender or otherwise) permitted or prescribed under 
Romanian law for the selection of a new provider of the services described in 
the Delegation Contract, consulting with and taking into account (to the fullest 
extent permitted by the Romanian law) all reasonable demands and interests of 
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EBRD, and to award the provision of the services to the entity so selected in 
lieu of the Borrower.  

(B) the County and the City shall comply with the aforementioned 
requirements of EBRD and shall procure (to the fullest extent permitted by the 
Romanian law) that: (i) any new service provider so appointed shall undertake 
(in favour of EBRD) and be obliged to repay the outstanding amounts owed by 
the Borrower to EBRD under the Financing Agreements; and (ii) such 
undertaking and obligation is made a term and/or requirement of any such new 
delegation contract, and announced as such in any selection procedures.  

(f) allow the distribution of profits of the Borrower, except as mandatorily required under 
Romanian law and to the extent permitted under each Loan Agreement; 

(g) as controlling authorities of the Borrower, permit any changes of the constituent 
documents of the Borrower, including the by-laws, in any manner which would be 
inconsistent with the provisions of any of the Financing Agreements, except if otherwise 
required by imperative legal provisions in force or if necessary for the Borrower’s further 
Regionalisation; 

(h) as controlling authorities of the Borrower, permit any changes to any of (i) the nature 
or scope of the Borrower's present business or operations or (ii) the nature or scope of the 
Project, except if otherwise required by imperative legal provisions in force or if necessary 
for the Borrower’s further Regionalisation; 

(i) as controlling authorities of the Borrower, permit the Borrower to consolidate or 
amalgamate with, or merge into, any other entity, or reorganize into any other entity, except 
if otherwise required by imperative legal provisions in force or if necessary for the 
Borrower’s further Regionalisation;  

(j) as controlling authorities of the Borrower, permit any sale, transfer, lease or other 
disposal of a substantial part of the Borrower’s assets; 

(k) take any legislative, regulatory or other action or make any omission of action that 
will cause a Material Adverse Effect on, or cause, the Borrower to default under any of its 
obligations or which would objectively impede the ability of the Borrower to meet its 
respective financial obligations and other obligations under any Financing Agreement and/or 
any Project Agreement; and 

(l) create or permit to exist any Lien on the any of the shares of the Borrower held by the 
County and the City, respectively. 

Section 4.3 Ranking of claims 

Unless EBRD otherwise agrees in writing, each of the County and the City 
acknowledges and undertakes that all amounts payable by the Borrower to EBRD pursuant to 
the Financing Agreements shall at least rank pari passu with any other existing or future 
obligations and liabilities of the Borrower, including any payment of unsecured obligations 
and/or financial liabilities of the Borrower owed to any of the County and the City, except for 
claims mandatorily preferred by law. 
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ARTICLE V MISCELLANEOUS 

Section 5.1 Notices 

 Any notice or other communication to be given or made under this Deed to any Party 
shall be in writing. Except as otherwise provided in this Deed, such notice or other 
communication shall be deemed to have been duly given or made when delivered by hand, 
airmail or facsimile transmission to the party to which it is required or permitted to be given 
or made as such Party's address specified below or at such other address as such Party 
designates by notice to the Party giving or making such notice or other communication. 

For the County: 

 
COUNTY OF DOLJ 

Address: 19 Calea Unirii, Craiova, Dolj county, Romania 

Attention: [•] 

Fax: [•] 

 

For the City: 

CITY OF CRAIOVA 

Address: 7 A.I. Cuza street, Craiova, Dolj county, Romania 

Attention: [•] 

Fax: [•] 

 

For the Borrower: 

 
COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 

Address: 133 Brestei street, Craiova, Dolj county, Romania 

Attention: [•] 

Fax: [•] 

For EBRD: 

European Bank for Reconstruction and Development 

Address: One Exchange Square 
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London EC2A 2JN 

United Kingdom 

Attention: Operation Administration Department 

 Operation Numbers 43189 and 50802 

Fax: +44-20-7338-6100 

Section 5.2 English Language 

 Unless otherwise agreed between the County, the City, the Borrower and EBRD, all 
documents to be furnished or communications to be given or made under this Deed shall be 
in the English language or, if in another language, then a certified English translation shall be 
provided which shall be the governing version between the parties. 

Section 5.3 Governing Law 

 This Deed shall be governed by and construed in accordance with English law. Any 
non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed shall be governed 
by and construed in accordance with English law. 

Section 5.4 Arbitration and Jurisdiction 

(a) Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Deed, (2) the 
breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of 
or in connection with this Deed shall be settled by arbitration in accordance with the 
UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.  There shall be one arbitrator and the 
appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration).  The seat and 
place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used 
throughout the arbitral proceedings.  The parties hereby waive any rights under the 
Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination 
of a preliminary point of law by, the courts of England.  The arbitral tribunal shall not be 
authorised to grant, and each of the County, the City and the Borrower agrees that it shall not 
seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against EBRD, any 
provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules notwithstanding.  The arbitral tribunal shall 
have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any further 
dispute properly brought before it by EBRD (but no other party) insofar as such dispute arises 
out of this Deed, but, subject to the foregoing, no other parties or other disputes shall be 
included in, or consolidated with, the arbitral proceedings.  In any arbitral proceeding, the 
certificate of EBRD as to any amount due to EBRD under this Deed shall be prima facie 
evidence of such amount. 

(b) Notwithstanding Section 5.4(a), this Deed and any rights of EBRD arising out of or 
relating to this Deed, may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in the courts of 
Romania or in any other courts having jurisdiction.  For the benefit of EBRD, each of the 
County, the City and the Borrower hereby irrevocably submits to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of England with respect to any dispute, controversy or claim arising 
out of or relating to this Deed, or the breach, termination or invalidity hereof.  Each of the 
County, the City and the Borrower hereby irrevocably designates, appoints and empowers 
[__________] at its registered office (being, on the date hereof, at [__________], London, 
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England) to act as its authorised agent to receive service of process and any other legal 
summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in 
respect of this Deed.  Failure by a process agent to notify any of the County, the City and the 
Borrower of the process will not invalidate the proceedings concerned.  Each of the County, 
the City and the Borrower hereby irrevocably consents to the service of process or any other 
legal summons out of such courts by mailing copies thereof by registered airmail postage 
prepaid to its address specified herein.  Each of the County, the City and the Borrower 
covenants and agrees that, so long as it has any obligations under this Deed, it shall maintain 
a duly appointed agent to receive service of process and any other legal summons in England 
for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in respect of this Deed and 
shall keep EBRD advised of the identity and location of such agent.  Nothing herein shall 
affect the right of EBRD to commence legal actions or proceedings against any of the 
County, the City and the Borrower in any manner authorised by the laws of any relevant 
jurisdiction.  The commencement by EBRD of legal actions or proceedings in one or more 
jurisdictions shall not preclude EBRD from commencing legal actions or proceedings in any 
other jurisdiction, whether concurrently or not.  Each of the County, the City and the 
Borrower irrevocably waives any objection it may now or hereafter have on any grounds 
whatsoever to the laying of venue of any legal action or proceeding and any claim it may now 
or hereafter have that any such legal action or proceeding has been brought in an 
inconvenient forum. 

Section 5.5 Privileges and Immunities of EBRD 

 Nothing in this Deed shall be construed as a waiver, renunciation or other 
modification of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the 
Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, 
international convention or any applicable law.  Notwithstanding the foregoing, EBRD has 
made an express submission to arbitration under Section 5.4(a) and accordingly, and without 
prejudice to its other privileges and immunities (including, without limitation, the 
inviolability of its archives), it acknowledges that it does not have immunity from suit and 
legal process under Article 5(2) of Statutory Instrument 1991, No. 757 (The European Bank 
for Reconstruction and Development (Immunities and Privileges) Order 1991), or any similar 
provision under English law, in respect of the enforcement of an arbitration award duly made 
against it as a result of its express submission to arbitration pursuant to Section 5.4(a). 

Section 5.6 Waiver of Sovereign Immunity 

 Each of the County, the City and the Borrower represents and warrants that this Deed 
is a commercial rather than public or governmental act and that none of the County, the City 
and the Borrower is entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself 
or any of its assets (except for the assets that are part of the public domain as defined in 
accordance with the Romanian legislation) on the grounds of sovereignty or otherwise under 
any law or in any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of 
the obligations arising under or relating to this Deed. To the extent that any of the County, the 
City or the Borrower or any of their assets (except for the assets that are part of the public 
domain as defined in accordance with the Romanian legislation) has or hereafter may acquire 
any right to immunity from set-off, legal proceedings, attachment prior to judgement, other 
attachment or execution of judgement on the grounds of sovereignty or otherwise, each of the 
County, the City and the Borrower hereby irrevocably waives such rights to immunity in 
respect of its obligations arising under or relating to this Deed. 
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Section 5.7 Successors and Assigns; Third Party Rights 

(a) This Deed shall bind and inure to the benefit of the respective successors and assigns 
of the parties hereto, except that none of the County, the City and the Borrower may assign or 
otherwise transfer all or any part of its rights or obligations under this Deed without the prior 
written consent of EBRD. 

(b) EBRD may sell, transfer, assign, novate or otherwise dispose of all or part of its rights 
or obligations under this Deed to any assignee or transferee of all or a similar proportion of 
its rights or obligations under any Loan Agreement without the consent of the County, the 
City or the Borrower. EBRD shall notify the County, the City and the Borrower promptly 
following any such assignment or transfer.  

(c) Except as provided in Section 5.7 paragraphs (a) or (b), none of the terms of this Deed 
are intended to be enforceable by any third party. 

(d) EBRD may disclose to any potential assignee or transferee of all or any part of its 
rights or obligations under this Deed or to any person who may otherwise enter into 
contractual relations with EBRD in relation to this Deed, such information about the County, 
the City, the Borrower and their related entities as EBRD thinks fit. 

 
Section 5.8 Waiver of defenses 

 Each of the County, the City and the Borrower, in full awareness of the contents and 
nature of the transactions contemplated by this Deed, hereby assumes the risk of change of 
the circumstances under which this Deed is entered into, in accordance with Article 1271 
paragraph 3 letter (c) of the Romanian Civil Code. 

Section 5.9 Reliance 

 Each of the County, the City and the Borrower acknowledge that EBRD is entering 
into this Deed, and has acted, solely as a lender to the Borrower under each Loan Agreement, 
and not as an advisor to the Borrower, the County or the City. Each of the Borrower, the 
County and the City represents and warrants that, in entering into the Financing Agreements, 
it has engaged, and relied upon advice given to it by, its own legal, financial and other 
professional advisors and it has not relied on and will not hereafter rely on any advice given 
to it by EBRD. 

Section 5.10 No Waiver 

 No delay by or omission on the part of EBRD in exercising any right, power, 
privilege or remedy under this Deed shall operate to impair such right, power, privilege or 
remedy or be construed as a waiver thereof. Any single or partial exercise of any such right, 
power, privilege or remedy shall not preclude any other or future exercise thereof or the 
exercise of any other right, power, privilege or remedy. The rights and remedies provided in 
this Deed are cumulative and not exclusive of any rights and remedies provided by law. 

Section 5.11 Amendments 

 No amendment or modification to this Deed shall be effective unless made in writing 
and signed by or on behalf of each of the parties. 
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Section 5.12 Severability 

 If any provision of this Deed is found by a court or other competent authority to be 
void or unenforceable, such provision shall be deemed to be deleted from this Deed, and the 
remaining provisions of this Deed shall continue to be in full force and effect. 
Notwithstanding the foregoing, the parties shall thereupon negotiate in good faith in order to 
agree upon the terms of a mutually satisfactory enforceable provision to be substituted for the 
provision so found to be void or unenforceable, the substituted provision of which shall 
achieve, to the extent permissible by law, the purposes of this Deed. 

Section 5.13 Acknowledgment 

 For the purposes of Article 1203 of the Romanian Civil Code, each of the County, the 
City and the Borrower hereby expressly accepts all clauses in this Deed which (A) provide in 
favour of EBRD (i) the limitation of liability, (ii) the right to unilaterally terminate 
(denuntare unilaterala) the Deed or (iii) the right to suspend performing the EBRD's 
obligations, or (B) provide to the detriment of the County, the City or the Borrower (i) the 
forfeiture of rights (decadere din drepturi), (ii) the forfeiture of the benefit of a timeline 
(decaderea din beneficiul termenului), (iii) the limitation of the right to raise defenses 
(dreptul de a opune exceptii), (iv) the limitation of the right to contract with third parties, (v) 
the tacit renewal of the agreement, (vi) the applicable law, (vii) the submission to arbitration 
(clauzele compromisorii) or clauses derogating from the rules of court jurisdiction, including 
without limitation the following Sections: Section 4.1  (Affirmative Covenants of the 
County's and the City), Section 4.2. (Negative Covenants of the County's and the City), 
Section 4.3. (Ranking of claims), Section 5.3 (Governing Law), Section 5.4 (Arbitration and 
Jurisdiction) Section 5.10 (No Waiver). 

Section 5.14 Term of the Deed 

 This Deed shall be effective from its execution date and shall continue to be in force 
until all amounts payable under any of the Financing Agreements (including, without 
prejudice to the generality of the foregoing, any principal, interest, fees, charges and 
expenses) have been fully and finally paid in accordance with its provisions. 

Section 5.15 Counterparts 

 This Deed may be executed in several counterparts, each of which shall be deemed an 
original, but all of which together shall constitute one and the same agreement 

Section 5.16 Originals; Governing Language 

Subject to Section 5.15, this Deed shall be executed in ten (10) originals in the 
English and Romanian languages, as of the day and year first written above, two (2) originals 
in each language for EBRD, one original in each language for the County, one original in 
each language for the City and one original in each language for the Borrower. In the event of 
any discrepancy or inconsistency between the English and Romanian language versions of 
this Deed, the terms of the English language versions shall prevail and shall be governing 
between the parties to this Deed. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised 
representatives have caused this Deed to be signed in their respective names on the day and 
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year first above written. 
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EXECUTION PAGE 
 
 

The County 
EXECUTED AS A DEED by ) 
COUNTY OF DOLJ ) 

) 
acting by: 
 
 

) 

 ) 
acting under the authority of that ) 
company, in the presence of: ) 
 
 
Witness's Signature: ……………………………………… 
Name:   ………………………………………. 
Address:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
The City 
EXECUTED AS A DEED by ) 
CITY OF CRAIOVA ) 

) 
acting by:  
 

) 

  
  
acting under the authority of that ) 
company, in the presence of: ) 
 
 
Witness's Signature: ……………………………………… 
Name:   ………………………………………. 
Address:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
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Borrower 
EXECUTED AS A DEED by ) 
COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. ) 

) 
acting by:  
 

) 

  
  
acting under the authority of that ) 
company, in the presence of: ) 
 
 
Witness's Signature: ……………………………………… 
Name:   ………………………………………. 
Address:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
EXECUTED AS A DEED by ) 
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT 
 

) 
) 

acting by: [name], [Director] 
 

) 

  
 ) 
in the presence of: ) 
 
 
Witness's Signature: ……………………………………… 
Name:   ………………………………………. 
Address:    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
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THIS AGREEMENT FOR THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF THE DEBT 
SERVICE RESERVE ACCOUNT AGREEMENT DATED 13 AUGUST 2014 (this 
"Agreement") has been entered into on [•] 2019 among: 

(A) COMPANIA DE APA S.A., a joint stock company organised and existing under the 
laws of Romania, having its registered office at 133 Brestei street, Craiova, Dolj county, 
Romania and registered with the Craiova Commercial Registry under no. J16/63/1999, 
having Unique Registration Code (C.U.I.) 11400673 (the "Borrower"); 

(B) GARANTI BANK S.A., a bank licensed in Romania, having its registered address at 
5 Fabrica de Glucoza, Business Center, Novo Park 3, Building F, 5-6 floors, Sector 2, 
Bucharest, Romania and registered with the Bucharest Commercial Registry under 
number J40/4429/2009 and with the Banking Register under No. RB-PJR-40-066/2009, 
having the sole registration code (C.U.I.) 25394008, through CRAIOVA AGENCY, 
having its registered address at 2-4 Madona Dudu Street, Craiova, Dolj county, 
Romania (the "Project Bank"), herein represented by [•], in his/her capacity as [•] and 
[•], in his/her capacity as [•]; and  

(C) EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, an 
international organisation formed by treaty ("EBRD"); 

 (each a "Party", collectively, the "Parties"). 

 

PREAMBLE 
WHEREAS, on 10 September 2013 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement 
(the "Original Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined therein) 
(the "Original Project"); 

WHEREAS, as a condition precedent for first disbursement under the Original Loan 
Agreement, the Borrower, the Project Bank and EBRD entered into a debt service reserve 
account agreement dated 13 August 2014 (the "Original Debt Service Reserve Account 
Agreement") 

WHEREAS, on [•] 2019 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement (the "New 
Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined therein) (the "New 
Project"); 

WHEREAS pursuant to Section 4.01 of the New Loan Agreement, it is a condition precedent 
to EBRD's obligation to make the first disbursement, that, inter alia, EBRD shall have received 
duly executed originals of an amendment and restatement of the Original Debt Service Reserve 
Account Agreement, providing for, inter alia, the establishment and operation of a debt service 
reserve account, under the terms and conditions set forth therein, together with all other 
documents required for the valid creation and maintenance of the debt service reserve account 
contemplated by this Agreement, in form and substance satisfactory to EBRD. 

WHEREAS for the purpose of satisfying the aforementioned conditions under the New Loan 
Agreement, the Parties have agreed that the terms of the Original Debt Service Reserve 
Account Agreement shall be amended and restated so that it shall be read and construed for all 
purposes as set out in this Agreement. 
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NOW THEREFORE, in consideration of the promises and mutual covenants contained in this 
Agreement, the Parties hereto agree as follows: 

 
ARTICLE I - ORIGINAL DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT AGREEMENT 

 

Section 1.01. Original Debt Service Reserve Account Agreement 

 From the date of this Agreement, the terms of the Original Debt Service Reserve 
Account Agreement shall be amended and restated in full so that it shall be read and construed 
for all purposes upon the terms and subject to the conditions of this Agreement. 

ARTICLE II – DEFINITIONS 

Section 2.01. Definitions 

(a) Wherever used in this Agreement, unless the context otherwise requires or unless 
otherwise defined in this Agreement, terms defined in the relevant Loan Agreement have the 
same meanings herein. 

(b) Wherever used in this Agreement, unless the context otherwise requires, the terms 
defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein and the following 
terms have the following meanings: 

"Authorised Signatory" means any person authorised to give binding instructions to the 
Project Bank on behalf of each of EBRD and the Borrower 
pursuant to a notification issued in accordance with Section 5.05 
(Notification of Authorised Signatories) in form and substance 
similar to that set forth in attached Exhibit A; 

"Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which 
commercial banks are open for the transaction of general 
business (including dealings in foreign exchange and foreign 
currency deposits) in London, England and in Bucharest, 
Romania; 

"Debt Service Reserve 
Account" 

means the RON denominated bank account opened and 
maintained in the name of the Borrower at the Project Bank, the 
details of which are currently listed under Exhibit B, in which 
the Borrower shall, pursuant to the terms and conditions of this 
Agreement, deposit and maintain certain reserve funds for the 
purpose of ensuring its repayment obligations under the Loan 
Agreement; 

"EBRD" means the European Bank for Reconstruction and 
Development; 

"EBRD Account" means the RON denominated account maintained in the name 
of EBRD, to be notified by EBRD to the Project Bank pursuant 
to Section 4.01 (d); 
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"Encumbrance" means any movable or immovable mortgage, pledge, charge, 
financial collateral, privilege, priority, hypothecation, 
encumbrance, assignment, lien, attachment, set-off or other 
security interest of any kind or any other agreement or 
arrangement having the effect of conferring security upon or 
with respect to, or any segregation of or other preferential 
arrangement with respect to, any present or future assets, 
revenues or rights, including, any designation of loss payees or 
beneficiaries or any similar arrangement under any insurance 
policy; 

"Financing Agreement" means a "Financing Agreement" as defined under each Loan 
Agreement; 

"Interest Payment 
Date" 

means any day which is 10 March, 10 June, 10 September or 10 
December, in any year; provided, however, that, if any Interest 
Payment Date would otherwise fall on a day which is not a 
Business Day, such Interest Payment Date shall be changed to 
the next succeeding Business Day in the same calendar month 
or, if there is no succeeding Business Day in the same calendar 
month, the immediately preceding Business Day; 

"Lei" or "RON" means the lawful currency of Romania; 

"Liabilities" means all present and future monies, debts and liabilities due, 
owing or incurred by the Borrower to EBRD arising under or in 
connection with each Loan Agreement; 

"Loan Agreement" means each of the Original Loan Agreement and the New Loan 
Agreement; 

"Reserve Amount" means, at any time, the RON amount representing the principal, 
interest, commissions, expenses, costs and any other amounts 
due to EBRD by the Borrower pursuant to the terms of each 
Loan Agreement, on the immediately following Interest 
Payment Date; 

"Reserve Deposit Date" means any day in any year on which the Borrower deposits 
money into the Debt Service Reserve Account pursuant to 
Section 5.02 (Funding of the Debt Service Reserve Account) of 
this Agreement or otherwise; 

"Reserve Funds" means any and all amounts (including interest) standing from 
time to time to the credit of the Debt Service Reserve Account; 

"Shortfall" means such moment in time when the Reserve Funds are less 
than the Reserve Amount applicable for the respective date. 

Section 2.02. Interpretation 

In this Agreement: 

(a) unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural 
and vice versa, words denoting persons include territorial administrative units, autonomous 
administration (regie autonoma, in Romanian), companies, and other legal persons and 
references to a person include its successors and permitted assigns. 
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(b) a reference to a specified Article, Section or Exhibit shall be construed as a reference 
to that specified Article, or Section of, or Exhibit to, this Agreement. 

(c) a reference to an agreement shall be construed as a reference to such agreement as it 
may be amended, varied, supplemented, novated, reinstated or assigned from time to time. 

(d) the headings and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only 
and shall not affect the interpretation of this Agreement. 

(e) time shall be of the essence for purposes of any obligations. 

ARTICLE III – APPOINTMENT 

Section 3.01. Appointment of the Project Bank 

 Each of EBRD and the Borrower hereby appoints the Project Bank to act as an account 
manager in accordance with the terms and conditions set forth herein, and the Project Bank 
accepts such appointment. 

Section 3.02. The Project Bank's Duties and Responsibilities 

 The Project Bank does not itself have any interest in, or any right of set-off against, any 
funds (or any interest accrued thereon) which it may receive in relation to any of the obligations 
of the Parties arising under or in relation to this Agreement, but is serving only as an account 
manager in relation thereto. 

ARTICLE IV - OPENING OF ACCOUNT AND AUTHORISATIONS 

Section 4.01. Opening of the Debt Service Reserve Account 

(a) EBRD, the Borrower and the Project Bank hereby acknowledge that the Debt Service 
Reserve Account has been opened and, upon the execution of this Agreement, will be operated 
in accordance with this Agreement, the Project Bank's standard customer account agreement, 
Romanian legislation and applicable banking regulations. 

(b) In the event of any inconsistencies between the provisions of the Project Bank's 
standard customer account agreement and this Agreement, the provisions of this Agreement 
shall prevail among the Parties; in the event of any inconsistency between the provisions of 
this Agreement and the Loan Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail 
between EBRD and the Borrower.  

(c) Within two (2) Business Days of the occurrence of any change regarding the details of 
the Debt Service Reserve Account currently listed in Exhibit B, the Project Bank shall provide 
EBRD and the Borrower with the details of the Debt Service Reserve Account by e-mail of a 
notice in form and substance similar to that set forth in attached Exhibit B. 

(d) EBRD shall from time to time provide the Project Bank with the details of the EBRD 
Account by e-mail of a notice in form and substance similar to that set forth in attached Exhibit 
C. 

Section 4.02. Authorisation of EBRD 
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(a) The Borrower hereby appoints EBRD as its representative and authorises EBRD to give 
instructions to the Project Bank in accordance with this Agreement, to effect withdrawals, to 
engage in foreign exchange and RON transfer transactions (as the case may be) and to receive 
information from the Project Bank in relation to the Debt Service Reserve Account. 

(b) The Borrower hereby waives and renounces any right that it may have pursuant to 
Romanian bank secrecy regulations or any other applicable law in respect to the enclosure of 
information to EBRD and/or to the Borrower by the Project Bank. 

ARTICLE V – DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT OPERATIONS 

Section 5.01. Undertaking to Pay 

 The Borrower undertakes and covenants to pay on demand to EBRD and satisfy any 
and all Liabilities that are currently or shall from time to time be owing or due from the 
Borrower or for which the Borrower may be or become liable to EBRD pursuant to the terms 
of each Loan Agreement and/or this Agreement. 

Section 5.02. Funding of the Debt Service Reserve Account 

 So long as any obligations of the Borrower under Section 5.01 (Undertaking to Pay) 
shall remain unpaid, the Borrower shall take or cause to be taken all actions to do or cause to 
be done all things necessary to ensure that: 

(a) a Shortfall does not exist or occur; 

(b) the Borrower shall pay or procure the payment into the Debt Service Reserve Account 
of RON amounts at least equal to the Reserve Amount; 

(c) the Reserve Funds are at all times available to be paid to the EBRD Account when and 
if so required pursuant to this Agreement or each Loan Agreement; and 

(d) deposits into the Debt Service Reserve Account are made from time to time as and 
when required in order to ensure prompt and full compliance with Section 5.02 (a) and (b); 

Section 5.03. Transfers from the Debt Service Reserve Account 

(a) Unless instructed otherwise by EBRD, if at any time during the term of this Agreement 
the Reserve Funds are greater than the Reserve Amount, the Borrower may instruct the Project 
Bank and the Project Bank shall be authorised and shall within one (1) Business Day transfer 
to such bank account as the Borrower may designate from time to time, such amount that is 
equal to the positive difference between the Reserve Funds and the Reserve Amount, subject 
to the prior written confirmation from EBRD stating that the Reserve Funds are greater than 
the Reserve Amount and the quantum of such excess amount. 

(b) If at any time during this Agreement the Project Bank is provided with a notice from 
EBRD that an event of default has occurred under any Loan Agreement, the Project Bank shall 
be authorised to and shall immediately perform any foreign exchange operation and transfer 
such amount of Reserve Funds from the Debt Service Reserve Account to the EBRD Account 
as EBRD may request, and carry out such other instructions as EBRD may direct. 
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(c) Except as provided by Section 5.03 (a) and Section 10.01 (d), the Project Bank shall 
not accept instructions from the Borrower for the withdrawal or transfer from the Debt Service 
Reserve Account at any time, and shall not permit any withdrawal or transfer of funds from the 
Debt Service Reserve Account, without the prior written consent of EBRD. 

(d) All instructions given to the Project Bank pursuant to this Agreement shall be copied 
to the Borrower and EBRD and shall be deemed to be duly issued instructions only if signed 
by an Authorised Signatory and given in compliance with the terms and conditions of this 
Agreement, in which case, subject to Section 5.03 (a) herein, such instructions shall be 
immediately carried out by the Project Bank, provided that the Reserve Funds allow for such 
instruction(s) and/or transfer(s) to be carried out. 

Section 5.04. Interest 

(a) The Reserve Funds deposited into the Debt Service Reserve Account shall bear interest 
at an annual rate equal to [to be provided] per cent., adjustable yearly. No later than 10 
December of each calendar year, the Project Bank shall notify to the Borrower the new level 
of the annual interest rate applicable to the Reserve Funds during the following calendar year.  

(b) For the avoidance of any doubt, throughout the duration of this Agreement the annual 
interest rate applicable to the Reserve Funds adjusted pursuant to Section 5.04(a) above shall 
not be lower than [to be provided]% per annum. If the Project Bank determined that offering 
the interest for the Reserve Funds at the minimum level set out above triggers losses for the 
Project Bank, depending on the evolution of the financial markets, the Project Bank may ask 
the Borrower to re-negotiate the minimum level of the interest rate applicable to the Reserve 
Funds. If following the negotiations the Borrower and the Project Bank do not agree on the 
level of the interest rate applicable to the Reserve Funds, then: (i) either it will be applied an 
interest rate equal to [to be provided]% per annum; or (ii) the Borrower, with the prior written 
consent of EBRD, or the Project Bank may request the termination of this Agreement in 
accordance with the provisions of Section 10.01 (Term of Agreement) of this Agreement. For 
the avoidance of doubt, no penalties are payable as a result of a termination pursuant to the 
above. 

(c) An interest accruing pursuant to Section 5.04 (a) above shall be credited by the Project 
Bank to the Debt Service Reserve Account and could be transferred to any bank account 
indicated by the Borrower only in accordance with Section 5.03(a) of this Agreement. 

[Borrower to confirm if bank, account and conditions remain same as under R2CF] 

Section 5.05. Notification of Authorised Signatories 

 EBRD and the Borrower shall each from time to time notify the Project Bank of its 
Authorised Signatories by providing the Project Bank with a notice via e-mail in form and 
substance similar to that set forth in attached Exhibit A. 

ARTICLE VI - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 

Section 6.01. Representations and Warranties of the Project Bank 

 The Project Bank hereby represents and warrants to EBRD and the Borrower that as of 
the date of this Agreement and as of the dates set out in Section 6.03 (Repetition of 
Representations and Warranties) that: 
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(a) it is a joint-stock company, duly organised and validly existing under the laws of 
Romania and registered with all the relevant registration bodies in Romania and has all 
requisite licences, permits and authorisations from the National Bank of Romania and other 
relevant administrative bodies to open bank accounts denominated in RON and to accept 
deposits and to make transfers in accordance with and as contemplated by the terms of this 
Agreement; 

(b) it has the corporate power to enter into and perform its obligations arising under this 
Agreement; 

(c) this Agreement has been duly authorised and executed by the Project Bank and this 
Agreement constitutes valid and legally binding obligations of the Project Bank enforceable in 
accordance with its terms; 

(d) the making of this Agreement and the compliance with the terms hereof will not result 
in a violation of the Project Bank's charter or of any provision contained in any law applicable 
to the Project Bank and do not contravene any contract, agreement or other understanding to 
which the Project Bank is a party or which is otherwise mandatory; and 

(e) all governmental licences, approvals, consents, filings or registrations required for the 
due execution, delivery or performance by the Project Bank of this Agreement, if any, have 
been obtained. 

Section 6.02. Representations and Warranties of the Borrower 

The Borrower hereby represents and warrants to EBRD and the Project Bank that as of the date 
of this Agreement and as of the dates set out in Section 6.03 (Repetition of Representations and 
Warranties): 

(a) it is a joint stock company duly organised and validly existing under the laws of 
Romania and has all requisite licences, permits and authorisations to open bank accounts 
denominated in RON, to place deposits and to make withdrawals in accordance with and as 
contemplated by the terms of this Agreement; 

(b) this Agreement has been duly authorised and executed by the Borrower and constitutes 
valid and legally binding obligations of the Borrower enforceable in accordance with its terms; 

(c) the making of this Agreement and the compliance with the terms hereof will not result 
in violation in any respect of (i) any law or regulation of any governmental or official authority 
or body, or (ii) its constitutive or internal governing documents or any provision contained in 
any law applicable to it, or (iii) any agreement, contract or other undertaking to which it is a 
party or which is binding upon it or any of its assets; 

(d) all governmental licenses, corporate approvals, consents, filings or registrations 
required for the due execution, delivery or performance by the Borrower of this Agreement 
have been obtained; 

(e) it is not necessary for the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence 
of this Agreement that it or any document relating hereto be registered, filed, recorded or 
enrolled with any court or authority in any relevant jurisdiction or that any stamp, registration 
or similar tax be paid on or in relation to this Agreement; 
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(f) it is not in default under any agreement, obligation or duty, to which it is a party or by 
which it or any of its properties or assets is bound and there exists no event of default or event 
which with the giving of notice, the passage of time, or the making of any determination, or 
any combination thereof, would become an event of default; 

(g) all payments made or to be made by it under or pursuant to this Agreement shall be 
made free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, any taxes; 
and 

(h) this Agreement and the incurring by it of its obligations arising under or related to this 
Agreement are commercial rather than public or governmental acts and that it is not entitled to 
claim immunity from legal proceedings with respect to itself or any of its assets (except for the 
assets that are part of the public domain as defined in accordance with the Romanian legislation) 
on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or in any jurisdiction where an action 
may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this 
Agreement to the extent that the Borrower or any of its respective assets has or hereafter may 
acquire any right to immunity from set-off, legal proceedings, attachment prior to judgment, 
other attachment or execution of judgment on the grounds of sovereignty or otherwise, the 
Borrower hereby irrevocably waives such rights to immunity in respect of its obligations 
arising under or relating to this Agreement (except for the assets that are part of the public 
domain as defined in accordance with the Romanian legislation). 

Section 6.03. Repetition of Representations and Warranties 

 The representations and warranties of the Borrower and the Project Bank set out in 
Section 6.01 (Representations and Warranties of the Project Bank) and Section 6.02 
(Representations and Warranties of the Borrower) above shall survive the execution of this 
Agreement and shall be deemed to be repeated on each Interest Payment Date, with respect to 
the facts and circumstances existing at each such time, as if made at each such time. 

ARTICLE VII COVENANTS 

Section 7.01. Project Bank Affirmative Covenants 

The Project Bank hereby acknowledges, confirms and undertakes that: 

(a) it renounces any and shall have no right of set-off against or security interest in any of 
the Reserve Funds, whether on account of any monies due to it by the Borrower and/or EBRD 
or otherwise; 

(b) on the first Business Day immediately following each and every Interest Payment Date, 
it shall promptly deliver by e-mail to EBRD and to the Borrower a copy of a formal statement 
of account evidencing the total amount of the Reserve Funds; 

(c) on each and every Reserve Deposit Date, or where such deposit is made after 2.00 p.m. 
Romanian time then on the following Business Day, it shall deliver by e-mail to EBRD and to 
the Borrower a declaration of receipt of deposit and an account balance confirmation 
confirming in writing the amount deposited on such Reserve Deposit Date into the Debt Service 
Reserve Account and the total amount of Reserve Funds; 

(d) on the first Business Day of each quarter of each year, it shall furnish EBRD with a 
formal statement of account evidencing the total amount of the Reserve Funds; 
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(e) upon written request by EBRD from time to time (but no more frequently than is 
reasonable), it shall furnish EBRD with a copy of the account balance confirmations or other 
relevant information in respect of the Reserve Funds and/or the Debt Service Reserve Account; 

(f) it shall notify EBRD immediately upon becoming aware or receiving any notice of any 
Encumbrance over the Debt Service Reserve Account and/or the Reserve Funds including 
without limitation any notice of bank account control, movable mortgage, attachment, freezing 
order or other encumbrance from any other person or any attempted creation of an 
Encumbrance over the rights and/or interests of the Borrower in and to the Debt Service 
Reserve Account and/or the Reserve Funds; 

(g) it shall have no claims against EBRD for any fees, costs or expenses incurred in respect 
of the opening, maintenance and operation of the Debt Service Reserve Account and that the 
Borrower only and not EBRD shall be liable for any fees, costs and expenses incurred in respect 
of the opening, maintenance and operation of the Debt Service Reserve Account; 

(h) unless impossible for reasons outside of its control, it will promptly comply with all 
instructions received by it from EBRD in respect of the Reserve Funds and/or the Debt Service 
Reserve Account; 

(i) all transfers of any of the Reserve Funds made or to be made by it to EBRD under or 
pursuant to this Agreement shall be made free and clear of, and without any deduction or 
withholding for or on account of, any taxes; and 

(j) it shall notify and/or confirm, as the case may be, to EBRD immediately upon the 
making of any transfer or withdrawal from the Debt Service Reserve Account and the reasons 
for such transfer. 

Section 7.02. Project Bank Negative Covenants 

The Project Bank shall not (unless EBRD has given its prior consent in writing otherwise in 
relation thereto): 

(a) accelerate any amounts due to it from the Borrower under this Agreement or otherwise 
declare any of them prematurely due or payable; 

(b) sue for, or institute any creditor's process (including an injunction, garnishment, 
execution, levy, arrestment, or attachment whether before or after judgment) against the 
Reserve Funds and/or the Debt Service Reserve Account in respect of any obligation (whether 
or not for the payment of money) owing to it in respect of any amounts due to it from the 
Borrower; 

(c) file, petition for (or vote in favour of any resolution for) or initiate or support or take 
any steps with a view to any judicial moratorium, insolvency, liquidation, reorganisation, 
administration or dissolution proceedings or any voluntary arrangement or assignment for the 
benefit of creditors or any similar proceedings involving the Borrower pursuant to this 
Agreement, whether by petition, convening a meeting, voting for a resolution or otherwise; 

(d) bring or support any legal proceedings against the Borrower or apply for any order for 
an injunction, interdict, specific performance or specific implementation in respect of the 
Borrower in relation to any of its liabilities resulting from or in relation to this Agreement; or 
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(e) assist in creation of any Encumbrance over the Debt Service Reserve Account and/or 
the Reserve Funds or grant control over the Debt Service Reserve Account to any person other 
than EBRD (or a person appointed by EBRD by way of a written document). 

Section 7.03. Borrower Affirmative Covenants 

The Borrower covenants that it shall: 

(a) promptly obtain, comply with and do all that is necessary to maintain this Agreement 
in full force and effect, and obtain and maintain any authorisation, consent, approval, resolution, 
licence, exemption, filing, notarisation or registration required under any Romanian law or 
regulation necessary to enable it to perform its obligations under this Agreement and to ensure 
the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence in Romania of this Agreement; 

(b) comply in all respects with all laws to which it may be subject, if failure so to comply 
would materially impair its ability to perform its obligations under this Agreement; 

(c) keep the Debt Service Reserve Account open and maintain the Debt Service Reserve 
Account in full compliance with the provisions of this Agreement for the entire duration of this 
Agreement; 

(d) defend and warrant EBRD's rights hereunder against the claims and requests of any 
third party and promptly inform EBRD of any claim or demand of any person in relation to the 
Reserve Funds or the Debt Service Reserve Account; 

(e) properly and duly prepare, execute, obtain and deliver to EBRD any and all instruments 
and documents necessary or, as EBRD may require, in order to enjoy all the benefits under this 
Agreement and exercise the rights and powers herein granted; and 

(f) be liable for any fees, costs and expenses incurred in respect of the opening, 
maintenance and operation of the Debt Service Reserve Account according to Exhibit D. 

Section 7.04. Borrower Negative Covenants 

 The Borrower shall not (unless EBRD has given its prior consent in writing otherwise 
in relation thereto): 

(a) create or permit to subsist any Encumbrance over the whole or any part of the Debt 
Service Reserve Account and/or the Reserve Funds; 

(b) enter into (or agree to enter into) a single transaction or series of transactions (whether 
related or not and whether voluntary or involuntary), to transfer, assign or otherwise dispose 
of all or any part of the Reserve Funds and/or the Debt Service Reserve Account; 

(c) withdraw or transfer or attempt to withdraw or transfer, or cause or attempt to cause the 
withdrawal or transfer of, any amount from the Debt Service Reserve Account, except as 
provided in Section 5.03 (a) and Section 10.01 (d); 

(d) alter, amend or cancel (nor attempt to alter, amend or cancel) instructions issued by 
EBRD in respect of the Reserve Funds and/or the Debt Service Reserve Account to the Project 
Bank; or 
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(e) take any action that could adversely affect the contractual rights created in favour of 
EBRD hereby. 

ARTICLE VIII SHARING THE LEGAL FEES 

Section 8.01. Costs and Expenses 

(a) The Borrower shall indemnify the Project Bank for any costs and expenses incurred by 
the Project Bank with respect to the execution, delivery, enforcement, performance and 
administration of this Agreement. 

(b) For purposes of clarity, the Project Bank acknowledges and confirms that it shall have 
no right of set-off against or security interest in any of the Reserve Funds, whether on account 
of any monies due to it by the Borrower under this Section 8.01 (Costs and Expenses), or 
otherwise. 

ARTICLE IX –ENFORCEMENT 

Section 9.01. Enforcement 

 Upon the receipt by the Project Bank of a notice from EBRD stating that there has been 
an occurrence of an event of default under any Loan Agreement, EBRD shall be entitled, 
without limitation, and without further notice or demand to the Project Bank or the Borrower, 
to instruct the Project Bank pursuant to Section 5.03 (b) to make any foreign exchange 
operation and transfer any or all Reserve Funds from the Debt Service Reserve Account to the 
EBRD Account or such other account as EBRD may designate, with no other notification, 
notice of delay, initiation of a lawsuit or other formalities being necessary or required. 

ARTICLE X –MISCELLANEOUS 

Section 10.01. Term of Agreement 

(a) This Agreement shall continue in force, unless the Parties shall agree otherwise in 
writing, until: 

(i) EBRD gives notice of termination (denuntare unilaterala in Romanian) to the 
Project Bank; or 

(ii) one hundred and twenty (120) calendar days after the Project Bank gives prior 
written notice of its intention to terminate this Agreement to EBRD and the Borrower; 
or 

(iii) one hundred and twenty (120) calendar days after the Borrower, with prior 
written consent of EBRD, gives a notice of termination of this Agreement to the Project 
Bank; or 

(iv) EBRD declares itself satisfied that all Liabilities have been irrevocably paid in 
full and that all facilities which might give rise to Liabilities have terminated. 

(b) At such time as all and any Liabilities shall have been irrevocably paid in full, EBRD 
will issue and send to the Project Bank and to the Borrower a certificate confirming the 
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complete fulfilment of the Liabilities for the purpose of terminating this Agreement as 
contemplated by Section 10.01(a)(iv). 

(c) Where this Agreement is to be terminated pursuant to Section 10.01(a)(i), Section 
10.01(a)(ii) or Section 10.01(a)(iii) above, the Project Bank shall upon receipt of such notice 
or at the end of the 120-day period from the date of its notice to EBRD and the Borrower, as 
applicable, at the cost of the Borrower, transfer the Reserve Funds to such account as 
designated pursuant to the instructions of EBRD. In the case of termination of this Agreement 
by the Project Bank pursuant to Section 10.01(a)(ii), the costs of the transfer incurred by the 
Borrower pursuant to this Section 10.01(c) shall be borne by the Borrower. 

(d) Where this Agreement is terminated pursuant to Section 10.01(a)(iv), the Borrower 
shall instruct the Project Bank to promptly close the Debt Service Reserve Account and transfer 
any credit balances therein to such bank account of the Borrower as the Borrower may 
designate. 

Section 10.02. Amendment and Waiver 

 Any amendment to, waiver by EBRD of any of the terms or conditions of, or consent 
given by EBRD under this Agreement (including, without limitation, this Section 10.02 
(Amendment and Waiver)) shall be in writing, signed by EBRD and, in the case of an 
amendment, by the Borrower and the Project Bank. 

Section 10.03. Notices 

 Any notice, application or other communication to be given or made under this 
Agreement to any Party shall be in writing. Except as otherwise provided in this Agreement, 
such notice, application or other communication shall be deemed to have been duly given or 
made when it is delivered by hand, airmail or facsimile transmission to the party to which it is 
required or permitted to be given or made at such Party's address specified below or at such 
other address as such Party designates by notice to the Party giving or making such notice, 
application or other communication. 

For the Borrower: 

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 
Address: 133 Brestei Street, Craiova, Dolj 
County, Romania 

Attention: [•] 

E-mail: [•] 
 

For the Project Bank: 

GARANTI BANK S.A., CRAIOVA 
AGENCY 
Address: 2-4 Madona Dudu Street, Craiova, 
Dolj County, Romania 

Attention: [•] 

E-mail: [•] 

For EBRD: 

European Bank for Reconstruction and 
Development 

One Exchange Square 

London EC2A 2JN 

United Kingdom 
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Attention: Operation Administration 
Department 

Operation Nos: 43189 and 50802 

E-mail: oad@ebrd.com 

  

Section 10.04. English Language 

 All documents to be furnished or communications to be given or made under this 
Agreement shall be in the English language or, if in another language, shall be accompanied 
by a certified translation into English provided by the Borrower or the Project Bank as the case 
may be, which translation shall be the governing version between the Parties. 

Section 10.05. Rights and Waivers 

 No course of dealing and no delay in exercising, or failure to exercise, any right of 
EBRD shall impair any such right, power or remedy or be constructed to be a waiver thereof. 
The rights and remedies provided in this Agreement and the other agreements contemplated 
hereby are cumulative and not exclusive of any other rights or remedies provided by applicable 
law or otherwise. 

Section 10.06. Advisors 

 Each of the Borrower and the Project Bank acknowledges that EBRD has not acted as 
an advisor to the Borrower or to the Project Bank. Each of the Borrower and the Project Bank 
represents and warrants that, in entering into this Agreement, it has relied upon advice given to 
it by, its own legal, financial and other professional advisors and it has not relied on and will 
not hereafter rely on any advice given to it by EBRD. 

Section 10.07. Governing Law 

 This Agreement and any disputes hereunder shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of Romania. Any non-contractual obligations arising out of or in 
connection with this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the 
laws of Romania. 

Section 10.08. Arbitration and jurisdiction 

(a) Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Agreement, (2) 
the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out 
of or in connection with this Agreement shall be settled by arbitration in accordance with the 
UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.  There shall be one arbitrator and the 
appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration).  The seat and 
place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used 
throughout the arbitral proceedings.  The parties hereby waive any rights under the Arbitration 
Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a 
preliminary point of law by, the courts of England.  The arbitral tribunal shall not be authorised 
to grant, and each of the Project Bank and the Borrower agrees that it shall not seek from any 
judicial authority, any interim measures or pre-award relief against EBRD, any provisions of 
the UNCITRAL Arbitration Rules notwithstanding.  The arbitral tribunal shall have authority 
to consider and include in any proceeding, decision or award any further dispute properly 
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brought before it by EBRD (but no other party) insofar as such dispute arises out of this 
Agreement, but, subject to the foregoing, no other parties or other disputes shall be included 
in, or consolidated with, the arbitral proceedings.  In any arbitral proceeding, the certificate of 
EBRD as to any amount due to EBRD under this Agreement shall be prima facie evidence of 
such amount. 

(b) Notwithstanding paragraph (a) above, this Agreement and the other agreements 
contemplated hereby may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in any courts having 
jurisdiction. For the benefit of EBRD, each of the Borrower and the Project Bank hereby 
irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Romania with respect to 
any claim arising out of this Agreement or any other agreement contemplated hereby. Each of 
the Borrower and the Project Bank hereby irrevocably consents to the service of process by 
registered airmail postage prepaid to its address specified herein. Nothing herein shall affect 
the right of EBRD to commence legal proceedings against the Borrower and/or the Project 
Bank in any manner authorised by the laws of any relevant jurisdiction. 

Section 10.09.  Privileges and Immunities of EBRD 

 Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other 
modification of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the 
Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international 
convention or any applicable law. Notwithstanding the foregoing, the EBRD has made an 
express submission to arbitration under Section 10.08, letter (b) and accordingly, and without 
prejudice to its other privileges and immunities (including, without limitation, the inviolability 
of its archives), it acknowledges that it does not have immunity from suit and legal process 
under Article 5(2) of Statutory Instrument 1991, No. 757 (The European Bank for 
Reconstruction and Development (Immunities and Privileges) Order 1991) in respect of the 
enforcement of an arbitration award duly made against it as a result of its express submission 
to arbitration pursuant to Section 10.08, letter (a). 

Section 10.10.  Successors and Assigns; Rights of Third Parties 

(a) This Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective successors and 
assigns of the Parties hereto, except that neither the Borrower nor the Project Bank may assign 
or otherwise transfer all or any part of its rights or obligations under this Agreement without 
the prior written consent of EBRD. 

(b) The Borrower and the Project Bank hereby expressly consent to any future sale, transfer, 
assignment, novation or other way of disposal of all or part of EBRD's rights and obligations 
under this Agreement. 

Section 10.11.  Disclosure 

 EBRD may disclose such documents, information and records regarding the Borrower, 
the Project Bank and this Agreement as it deems appropriate in connection with any dispute 
involving the Borrower or the Project Bank, for the purpose of preserving or enforcing any of 
EBRD's rights under this Agreement or collecting any amount owing to such party or in 
connection with any proposed sale, transfer, assignment, novation or other disposal 
contemplated by Section 10.10 (Successors and Assigns; Rights of Third Parties). 

Section 10.12. Governing Language 
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 This Agreement shall be executed in eight (8) original versions as of the day and year 
first above written, four (4) of which original versions shall be in the English language, two (2) 
originals for EBRD and one (1) for each of the Project Bank and the Borrower, and four (4) of 
which original versions shall be in the Romanian language, two (2) originals for EBRD and 
one (1) for each of the Project Bank and the Borrower. In the event of any discrepancy or 
inconsistency between the English and the Romanian language versions of this Agreement, the 
terms of the English language versions shall prevail and shall be governing between the Parties. 

Section 10.13. Limitation of the Project Bank's Liability 

(a) In no event shall the Project Bank be liable to any Party under this Agreement for the 
losses attributable to its lawful compliance with a final judgment or order of competent 
jurisdiction (or writ of execution issued by a fiscal or other competent authority). 

(b) None of the Project Bank nor any of its affiliates, directors, officers, employees or 
agents shall be liable for any action taken or omitted to be taken by it or them hereunder except 
for its or their own negligence or wilful misconduct. 

Section 10.14. Limitation of the hardship effects 

(a) The Borrower understands and agrees that in case of occurrence of exceptional or 
unforeseen changes in the circumstances based on which this Agreement and the other 
Financing Agreements were concluded, beyond the control of EBRD and irrespective of the 
cause of such changes, the execution of the Borrower's obligations under the Financing 
Agreements may become more onerous due to the increased costs for their execution. 

(b) Considering the above and the provisions of Article 1.271 paragraph (3) letter c) of the 
Civil Code, the Borrower hereby declares that it is fully aware of the possibility of occurrence 
of any such circumstances and is bound to fulfill its obligations pursuant to this Agreement 
irrespective of such exceptional changes in the circumstances based on which the Agreement 
was concluded. 

(c) As a consequence of the fact that the Borrower acknowledges and undertakes the risk 
of change of said circumstances, the Borrower fully understands and agrees that it may not 
request in a court of law to adapt this Agreement pursuant to the occurrence of exceptional 
circumstances having the nature of those mentioned above. 

Section 10.15.  Reliance on Instructions 

 The Project Bank may act in reliance upon any instruction issued in compliance with 
the provisions of this Agreement provided it appears and is believed by the Project Bank to be 
genuine, duly authorised, and authentic on the basis of diligent comparisons with the specimen 
signatures provided by an Authorised Signatory, and shall incur no liability for having acted in 
accordance therewith, except where it has done so with negligence or wilful misconduct. 

Section 10.16.  Severability 

 If at any time any one or more of the provisions in this Agreement is or becomes invalid, 
illegal or unenforceable in any respect under any law or regulation, the validity, legality and 
enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not be in any way affected 
or impaired thereby. 
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Section 10.17. Acknowledgement and understanding of risks 

 The Borrower hereby represents as follows: 

(a) has acknowledged and fully understands all the provisions of this Agreement and by 
the execution hereof, the Borrower consents to acquire all the rights and obligations herein 
provided, in full, so that any misunderstanding by the Borrower of any provision hereof shall 
not affect in any way the contractual relationships between the Parties; 

(b) the Borrower acknowledges that, apart from the contractual rights and obligations, each 
of the Parties has rights and obligations granted by law, and the Borrower declares hereby that 
it is aware of such legal rights and obligations; 

By signing this Agreement and for the purpose of Article 1203 of the Civil Code, each of the 
Borrower and the Project Bank declares that it expressly agrees with the provisions of this 
Agreement, including with all the provisions in this Agreement on limitation of liability, 
unilateral termination, suspension of the performance of obligations, loss of right or term, 
limitation of right to challenge, limitation of contractual freedom, silent renewal, governing 
law and choice of jurisdiction, including, but not limited to, clauses of Section 4.02 (b), Section 
5.03 (b), Section 5.03 (c), Section 5.04, Section 6.02 (f), Section 7.02 (g), Section 7.01 (a), 
Section 7.01 (g), Section 7.01 (h), Section 7.02, Section 7.04, Section 8.01, Section 10.01 (a), 
Section 10.05, Section 10.06, Section 10.07, Section 10.10, Section 10.13, Section 10.14 and 
Section 10.15 of this Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto, acting through their duly authorised 
representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the 
date first above written. 

 

 

THE BORROWER 
By:  

  

 

  

 

PROJECT BANK 
 

By:  

  

 

  

 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
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By:  
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EXHIBIT A – AUTHORISED SIGNATORIES 

[DATE] 

To: GARANTI BANK S.A., CRAIOVA AGENCY 
Address: 2-4 Madona Dudu Street, Craiova, Dolj County, Romania 

VIA E-MAIL TRANSMISSION 
Attention: [name/position] 

E-mail: [number] 
 

RE: BORROWER'S DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT AGREEMENT 
 

Dear Sir/Madam, 

With reference to the Agreement for the Amendment and Restatement of the Original Debt 
Service Reserve Account Agreement dated    _ 2019 (the "Debt Service 
Reserve Account Agreement") between Compania de Apa Oltenia S.A. (the "Borrower"), 
Garanti Bank S.A., Craiova Agency (the "Project Bank") and the European Bank for 
Reconstruction and Development ("EBRD"), I, the undersigned [Authorised 
Representative/Director] of [the Borrower / EBRD], hereby certify that the following are the 
names, offices and true specimen signatures of the persons any one of whom is and will 
continue to be (until the Project Bank has received actual written notice from [the Borrower / 
EBRD] that they or any of them no longer continue to be) authorised, on behalf of [the 
Borrower / EBRD], individually: 

(1) to execute and sign any instructions from [the Borrower / EBRD] to the Project Bank as 
contemplated under the Debt Service Reserve Account Agreement; and 

(2) to take any other action required or permitted to be taken by [the Borrower / EBRD] 
under the Debt Service Reserve Account Agreement. 

NAME OFFICE SPECIMEN 
SIGNATURE 

   

   

   

 

IN WITNESS WHEREOF, I have signed my name on the date first above written. 

Yours faithfully, 

[the Borrower / EBRD] 
 

[Name] 

[Position] 

[Note: the signature specimens need to be legalised by a public notary.] 
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EXHIBIT B – DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT DETAILS 

 

To: Compania de Apa Oltenia S.A. 
133 Brestei Street, Craiova, Dolj County, 
Romania 

VIA E-MAIL TRANSMISSION 

Attention: [•] 

E-mail: [•] 
 

cc: European Bank for Reconstruction 
and Development 
VIA FACSIMILE TRANSMISSION 

Attention: Operation Administration, OpIDs 
43189 and 50802 

E-mail: oad@ebrd.com  
 

 

RE:  BORROWER'S DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT AGREEMENT 
Dear Sir/Madam: 

With reference to the Agreement for the Amendment and Restatement of the Original Debt 
Service Reserve Account Agreement dated     2019 between Compania de Apa 
Oltenia S.A. (the "Borrower"), Garanti Bank S.A., Craiova Agency (the "Project Bank") and 
the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), we, the undersigned 
[Authorised Representatives], authorised representatives of Project Bank, hereby notify you 
that the Debt Service Reserve Account has the following account and transfer details: 

BANK/BRANCH NAME: GARANTI BANK SA, CRAIOVA 
AGENCY 

ADDRESS: 2-4 Madona Dudu Street, Craiova, Dolj 
County, Romania 

ACCOUNT NAME: Debt Service Reserve Account 

ACCOUNT NUMBER: RO83UGBI0000322017574RON 

SWIFT CODE: UGBIROBU 

OTHER TRANSFER INSTRUCTIONS: n/a 
 

GARANTI BANK S.A., CRAIOVA AGENCY 
By:  

Name: [●] 

Title: [●] 

 

mailto:oad@ebrd.com
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EXHIBIT C – EBRD ACCOUNT DETAILS 

[DATE] 

To: GARANTI BANK S.A., CRAIOVA AGENCY 
Address: 2-4 Madona Dudu Street, Craiova, Dolj 
County, Romania 

VIA E-MAIL TRANSMISSION 
Attention: [name/position] 

E-mail: [number] 

RE: BORROWER'S DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT AGREEMENT 
 

Dear Sir/Madam: 

With reference to the Agreement for the Amendment and Restatement of the Original Debt 
Service Reserve Account Agreement dated     2019 between Compania de Apa 
Oltenia S.A. (the "Borrower"), Garanti Bank S.A., Craiova Agency (the "Project Bank") and 
the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), we, the undersigned 
[Authorised Representatives], authorised representatives of EBRD, hereby notify you that the 
EBRD Account has been established in the name of EBRD with the following account and 
transfer/funding details: 

BANK/BRANCH NAME: [●] 

ADDRESS: [●] 

ACCOUNT NAME: [●] 

ACCOUNT NUMBER: [●] 

SWIFT CODE: [●] 

OTHER TRANSFER INSTRUCTIONS: [●] 
 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
By:  

Name: [●] 

Title: [●] 
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EXHIBIT D – FEES AND COMMISSIONS APPLIED TO BANKING OPERATIONS 
IN THE DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT 

 

 

[To be provided by Garanti Bank] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Follows on next page] 
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      (Operațiunea nr.: 43189 și operațiunea nr.: 50802) 

  
  

 

CONTRACT DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE 

a 

CONTRACTULUI PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI  

ÎNCHEIAT LA DATA DE 13 AUGUST 2014 
 

între 

 

COMPANIA DE APA S.A. 
în calitate de Debitor 

 

și 

 

GARANTI BANK S.A., AGENȚIA CRAIOVA  
în calitate de Bancă a Proiectului 

 

și 

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU 
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 

Data: ________________ 2019 
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PREZENTUL CONTRACT DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE A 
CONTRACTULUI PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI DIN DATA DE 13 AUGUST 2014 (prezentul "Contract") a fost încheiat la data 
de [•] 2019 între: 

(A) COMPANIA DE APA S.A., o societate pe acțiuni, organizată și funcționând conform 
legilor române, cu sediul social în Str.  Brestei nr. 133, Craiova, județul Dolj, România, 
înregistrată la Registrul Comerțului Craiova cu nr. J16/63/1999, având cod unic de 
înregistrare (CUI) 11400673 ("Debitorul"); 

(B) GARANTI BANK S.A., o bancă autorizată în România, cu sediul social situat în Str. 
Fabrica de Glucoza nr. 5, Business Center, Novo Park 3, Clădirea F, etajele 5-6,Sector 
2, București, România și înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. 
J40/4429/2009 și în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-066/2009, având cod unic de 
înregistrare (C.U.I.) 25394008,prin intermediul AGENȚIEI CRAIOVA cu sediul 
social situat în Str. Madona Dudu nr. 2-4, Craiova, județul Dolj, România ("Banca 
Proiectului"), fiind reprezentată în prezentul Contract prin [•], în calitate de [•] și de 
[•], în calitate de [•]; și 

(C) BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, 
organizație internațională constituită în baza unui tratat ("BERD"); 

(fiecare, o "Parte", împreună, "Părțile"). 

PREAMBUL 
INTRUCÂT, la data de 10 septembrie 2013, Debitorul și BERD au încheiat un contract de 
credit ("Contractul de Credit Inițial") în vederea finanțării Proiectului (astfel cum acesta a 
fost definit în respectivul document) ("Proiectul Inițial"); 

INTRUCÂT, Debitorul, Banca Proiectului și BERD au încheiat un contract privind contul de 
rezervă pentru serviciul datoriei la data de 13 august 2014 ("Contractul Inițial privind Contul 
de Rezervă pentru Serviciul Datoriei") drept condiție suspensivă pentru efectuarea primei 
trageri în baza Contractului de Credit Inițial; 

INTRUCÂT, la data de [•] 2019, Debitorul si BERD au încheiat un contract de credit ("Noul 
Contract de Credit") în vederea finanțării Proiectului (astfel cum acesta a fost definit în 
respectivul document) ("Noul Proiect"); 

INTRUCÂT, potrivit Secțiunii [4.01] din Noul Contract de Credit, este o condiție suspensivă 
la obligația BERD de a efectua prima tragere din credit ca, printre altele, BERD să fi primit 
exemplare originale legal semnate ale unui contract de modificare și reafirmare a contractului 
privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei, care prevede, printre altele, deschiderea și 
operarea unui cont de rezervă pentru serviciul datoriei, conform termenilor și condițiilor 
stabilite în acesta, împreună cu toate celelalte documente necesare pentru deschiderea și 
menținerea valabilă a contului de rezervă pentru serviciul datoriei avut în vedere prin prezentul 
Contract, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD. 

INTRUCÂT, în scopul îndeplinirii condițiilor menționate mai sus conform Noului Contract 
de Credit, Părțile au convenit ca termenii Contractului Inițial privind Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei să fie modificați și reafirmați astfel încât să fie interpretați și să servească 
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tuturor scopurilor prevăzute în prezentul Contract. 

PRIN URMARE, în considerarea promisiunilor și angajamentelor reciproce conținute în acest 
Contract, Părțile la prezentul Contract au convenit după cum urmează: 

ARTICOLUL I CONTRACTUL INIȚIAL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ 
PENTRU SERVICIUL DATORIEI 

Secțiunea 1.01. Contractul Inițial privind Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei 

De la data prezentului Contract, termenii Contractului Inițial privind Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei vor fi modificați și reafirmați integral astfel încât vor fi interpretați și vor 
servi tuturor scopurilor în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract. 

ARTICOLUL II DEFINIȚII 

Secțiunea 2.01. Definiții 

(a) Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract, cu excepția cazului în care contextul 
impune o altă interpretare sau sunt definiți in alt mod in acest Contract, termenii definiți in 
Contractul de Credit vor avea același înțeles și în prezentul Contract. 

(b) Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract, cu excepția cazului în care contextul 
impune o altă interpretare, termenii definiți in Preambul au înțelesurile care le-au fost acordate 
în acesta, iar următorii termeni au următoarele înțelesuri: 

"Persoană cu Drept de 
Semnătură" 

înseamnă orice persoană autorizată să transmită instrucțiuni 
obligatorii Băncii Proiectului în numele fiecăruia dintre BERD 
şi Debitor în urma unei notificări emise în conformitate cu 
Secţiunea 5.05 (Notificarea Persoanelor cu Drept de 
Semnătură) având forma şi conţinutul similare celor stabilite în 
Anexa A; 

"Zi Lucrătoare" înseamnă o zi (alta decât sâmbătă şi duminică) în care băncile 
comerciale sunt deschise pentru tranzacţii generale (inclusiv 
tranzacţii în valută şi depozite în valută) în Londra, Marea 
Britanie, și la București, România; 

"Contul de Rezerva 
pentru Serviciul 
Datoriei " 

înseamnă contul bancar denominat în RON deschis și menținut 
în numele Debitorului la Banca Proiectului, detalii privind acest 
cont fiind menționate în prezent în Anexa B, în care Debitorul 
va depune și păstra, în termenii și condițiile acestui Contract, 
anumite fonduri de rezervă în scopul asigurării obligațiilor de 
rambursare în baza Contractului de Credit; 

"BERD" înseamnă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;  

"Contul BERD" înseamnă contul denominat în RON menţinut în numele BERD, 
pe care BERD îl va notifica Băncii Proiectului conform 
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Secţiunii 4.01(d); 

"Sarcina" înseamnă orice ipotecă mobiliara sau imobiliara, gaj, garanţie, 
garantie financiară colaterală, privilegiu, prioritate, sarcină, 
cesiune, drept de retenţie, sechestru, compensare sau orice 
garanţie reală de orice fel sau orice alt contract sau aranjament 
având drept efect crearea de garanţie pe sau cu privire la, sau 
orice divizare a sau orice aranjament preferenţial cu privire la, 
orice bunuri, venituri sau drepturi, prezente şi viitoare, 
incluzând, orice desemnare a persoanelor care vor primi 
despăgubire sau a beneficiarilor sau orice aranjament similar în 
baza oricărei poliţe de asigurare; 

  

"Acord de Finanțare" înseamnă un "Acord de Finanțare" astfel cum acesta este definit 
în fiecare Contract de Credit; 

"Data de Plata a 
Dobânzii " 

înseamnă orice zi care survine la data de 10 martie, 10 iunie, 10 
septembrie sau 10 decembrie în orice an; cu mențiunea, totuși, 
că, dacă Data de Plată a Dobânzii ar surveni altfel într-o zi care 
nu este o Zi Lucrătoare, respectiva Dată de Plată a Dobânzii va 
fi modificată în următoarea Zi Lucrătoare succesivă din aceeași 
lună calendaristică sau, dacă nu mai există o altă Zi Lucrătoare 
succesivă în aceeași lună calendaristică, în Ziua Lucrătoare 
imediat precedentă; 

"Lei" sau "RON" înseamnă moneda legală a României; 

"Obligații" înseamnă toate sumele de bani, datoriile și obligațiile, prezente 
și viitoare, datorate sau ocazionate Debitorului și datorate 
BERD născute din sau în legătură cu fiecare Contract de Credit; 

"Contract de Credit" înseamnă fiecare dintre Contractul de Credit Inițial și Noul 
Contract de Credit; 

"Suma de Rezervă" înseamnă, în orice moment, suma în RON reprezentând suma 
principală, dobânda, comisioanele, cheltuielile, costurile și orice 
alte sume datorate BERD de către Debitor conform termenilor 
fiecărui Contract de Credit, la următoarea Dată succesivă de 
Plată a Dobânzii; 

"Dată de Depunere în 
Contul de Rezervă" 

înseamnă orice zi din orice an în care Debitorul depune sume de 
bani în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei potrivit 
Secțiunii 5.02 (Finanțarea Contului de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei) din acest Contract sau conform altor dispoziții; 

"Fondurile de Rezervă" înseamnă oricare și toate sumele (inclusiv dobânzile) existente 
la o anumită dată în soldul creditor al Contului de Rezervă 
pentru Serviciul Datoriei; 
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"Deficit" înseamnă acea dată la care Fondurile de Rezervă sunt mai mici 
decât Suma de Rezervă aplicabilă la data respectivă. 

Secțiunea 2.02. Interpretare 

În prezentul Contract: 

(a) cu excepţia cazului în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular 
includ şi pluralul şi viceversa, cuvintele care denumesc persoane includ unităţi administrativ-
teritoriale, regii autonome, societăţi şi alte persoane juridice, iar referirile la o persoană includ 
şi succesorii şi cesionarii săi legali. 

(b) o referire la un anumit Articol, Secţiune sau Anexă va fi interpretată ca o referire la 
Articolul, Secţiunea sau Anexa respectivă din prezentul Contract. 

(c) o referire la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, astfel cum 
poate fi acesta modificat, amendat, suplimentat, novat, reconfirmat sau cesionat la un moment 
dat. 

(d) titlurile şi Cuprinsul au fost inserate doar pentru a uşura referinţa şi ele nu vor afecta 
interpretarea prezentului Contract. 

(e) timpul este esenţial în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de orice fel. 

ARTICOLUL III NUMIRE 

Secțiunea 3.01. Numirea Băncii Proiectului 

Fiecare dintre BERD şi Debitor numeşte prin prezentul Contract Banca Proiectului să 
acţioneze în calitate de administrator de cont în conformitate cu termenii şi condiţiile din 
prezentul Contract, iar Banca Proiectului acceptă această numire. 

Secțiunea 3.02. Obligaţiile şi Responsabilităţile Băncii Proiectului 

Banca Proiectului nu are niciun drept asupra, sau niciun drept de compensare împotriva, 
oricăror fonduri (sau asupra dobânzilor acumulate la aceste fonduri) primite în legătură cu 
oricare dintre obligaţiile Părţilor care iau naştere din sau în legătură cu prezentul Contract, şi 
va acţiona numai în calitate de administrator de cont în legătură cu acestea. 

ARTICOLUL IV -DESCHIDEREA CONTULUI ŞI AUTORIZĂRI 

Secțiunea 4.01. Deschiderea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 

(a) BERD, Debitorul şi Banca Proiectului confirmă prin prezentul Contract că respectivul 
Cont de Rezervă pentru Serviciul Datoriei a fost deschis şi că, după semnarea acestui Contract, 
contul va fi operat conform prevederilor din prezentul Contract, contractului standard de 
deschidere cont client al Băncii Proiectului, dispozitiilor legale aplicabile din legislația română 
și din reglementările bancare în materie. 

(b) În cazul existenţei unor neconcordanţe între prevederile convenţiei standard de 
deschidere cont client a Băncii Proiectului şi prezentul Contract, în relaţiile dintre Părţi vor 
prevala prevederile acestui Contract; în cazul unor neconcordanţe între prevederile acestui 
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Contract şi cele ale Contractului de Credit, între BERD şi Debitor vor prevala prevederile 
prezentului Contract. 

(c) În termen de două (2) Zile Lucrătoare de la data apariția oricărei modificări în ceea ce 
privește detaliile Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei menționate în prezent în Anexa 
B, Banca Proiectului va pune la dispoziția BERD și a Debitorului, prin e-mail, detaliile privind 
Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, sub forma unei notificări care va avea forma şi 
conţinutul similare celor prevăzute în Anexa B. 

(d) BERD va furniza în mod periodic Băncii Proiectului, prin e-mail, detalii privind Contul 
BERD printr-o notificare într-o formă și un conținut similare celei prevăzute în Anexa C atașată 
la prezentul Contract. 

Secțiunea 4.02. Autorizarea BERD 

(a) Prin acest Contract, Debitorul numeşte BERD în calitate de reprezentant al său şi 
autorizează BERD să dea instrucţiuni Băncii Proiectului în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract, să efectueze trageri, să se angajeze în operaţiuni de schimb valutar şi de 
transfer de RON (dacă este cazul) şi să primească informaţii de la Banca Proiectului cu privire 
la Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei. 

(b) Prin acest Contract, Debitorul renunţă la orice drepturi conferite de reglementările din 
România privind păstrarea secretului bancar sau de orice alte prevederi legale aplicabile în ceea 
ce priveşte furnizarea de informaţii catre BERD si/sau catre Debitor de către Banca Proiectului. 

ARTICOLUL V OPERAȚIUNILE ÎN CONTUL DE REZERVĂ PENTRU 
SERVICIUL DATORIEI 

Secțiunea 5.01. Angajamentul de a Plăti 

Debitorul se angajează să plătească BERD la cerere și să îndeplinească oricare și toate 
Obligațiile datorate în prezent sau care vor fi datorate la o anumită dată pe viitor ori care sunt 
datorate de către Debitor sau pentru care acesta poate fi sau deveni răspunzător față de BERD 
în conformitate cu termenii fiecărui Contract de Credit și/sau ai acestui Contract. 

Secțiunea 5.02. Alimentarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 

În măsura în care oricare dintre obligaţiile Debitorului în baza Secţiunii 5.01 
(Angajamentul de a Plăti) va rămane neplatită, Debitorul va întreprinde sau va cauza să fie 
întreprinse toate acţiunile necesare pentru a asigura că: 

(a) nu există sau nu se va produce niciun Deficit; 

(b) Debitorul va plăti sau se va asigura că se va efectua plata în Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei a sumelor în RON cel puțin egale cu valoarea Sumei de Rezervă; 

(c) Fondurile de Rezervă sunt disponibile în permanenţă pentru a fi plătite în Contul BERD 
atunci când şi dacă este astfel necesar conform acestui Contract sau fiecarui Contract de Credit; 
şi 
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(d) depunerile în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei se fac regulat, pe măsură ce 
şi atunci când este necesar pentru a asigura respectarea promptă şi integrală a prevederilor 
Secţiunii 5.02 (i) (a) and (b); 

Secțiunea 5.03. Transferuri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 

(a) Cu excepția situației în care primește instrucțiuni contrare de la BERD, în cazul în care 
în orice moment pe durata prezentului Contract valoarea Fondurilor de Rezervă este mai mare 
decât valoarea Sumei de Rezervă, Debitorul poate transmite Băncii Proiectului instrucțiuni, iar 
Banca Proiectului va fi autorizată și va transfera, în termen de o (1) Zi Lucrătoare, către 
respectiva bancă a contului pe care Debitorul o poate desemna în mod periodic, o suma egala 
cu diferenta pozitiva dintre Fondurile de Rezerva si Suma de Rezerva, sub rezerva unei 
confirmări scrise prealabile din partea BERD menționând faptul că valoarea Fondurilor de 
Rezervă este mai mare decât Suma de Rezerva si cuantumul respectivei sume suplimentare. 

(b) Dacă în orice moment pe parcursul derulării prezentului Contract, Banca Proiectului 
primeşte o notificare de la BERD privind apariţia unui caz de încălcare a obligaţiilor conform 
oricarui Contract de Credit, Banca Proiectului va fi autorizată să transfere şi va efectua orice 
operaţiune de schimb valutar şi va transfera de îndată acea sumă din Fondurile de Rezervă din 
Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în Contul BERD, după cum va solicita BERD, şi 
va duce la îndeplinire orice alte instrucţiuni pe care le primeşte de la BERD. 

(c) Cu excepţia celor prevăzute în Secţiunea 5.03(a) și în Secțiunea 10.01 (d), Banca 
Proiectului nu va accepta în niciun moment instrucţiuni de la Debitor privind retragerea sau 
transferul din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei şi nu va permite nicio retragere sau 
transfer al fondurilor din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, fără consimţământul 
scris prealabil al BERD. 

(d) Toate instrucţiunile transmise Băncii Proiectului conform prezentului Contract vor fi 
transmise în copie Debitorului şi BERD şi vor fi considerate valabil emise doar dacă sunt 
semnate de o Persoană cu Drept de Semnătură şi transmise în conformitate cu termenii şi 
condiţiile din prezentul Contract, caz în care, cu respectarea prevederilor Sectiunii 5.03 (a) din 
prezentul Contract, vor fi imediat aduse la îndeplinire de Banca Proiectului, cu condiţia ca 
Fondurile de Rezervă să permită îndeplinirea instrucţiunilor şi/sau transferurilor în cauză. 

Secțiunea 5.04. Dobânda 

(a) Fondurile de Rezervă depuse în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei vor fi 
purtătoare de dobândă la o rată anuală egală cu [de inclus] procente pe an, ajustabilă anual. 
Banca Proiectului va notifica Debitorul, nu mai târziu de data de 10 decembrie a fiecărui an 
calendaristic, privind noul nivel al ratei anuale de dobândă aplicabile pentru Fondurile de 
Rezervă pe durata următorului an calendaristic. 

(b) Pentru evitarea oricăror neclarități, pe întreaga durată a prezentului Contract, rata 
anuală de dobândă aplicabilă Fondurilor de Rezervă ajustată conform prevederilor din 5.04(a) 
de mai sus nu va fi mai mică de [de inclus] procente pe an. În cazul în care Banca Proiectului 
a stabilit că oferirea dobânzii pentru Fondurile de Rezervă la nivelul minim menționat mai sus 
cauzează pierderi Băncii Proiectului, în funcție de evoluția piețelor financiare, Banca 
Proiectului poate solicita Debitorului să renegocieze nivelul minim al ratei de dobândă 
aplicabile Fondurilor de Rezervă. În cazul în care ulterior negocierilor Debitorul și Banca 
Proiectului nu convin asupra nivelului ratei de dobândă aplicabile Fondurilor de Rezervă, 
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atunci: (i) fie se va aplica o rată de dobândă de [de inclus] procente pe an; fie (ii) Debitorul, cu 
acordul scris prealabil al EBRD, sau Banca Proiectului pot solicita încetarea prezentului 
Contract în conformitate cu dispozițiile din 10.01 (Termenul Contractului) din prezentul 
Contract. Pentru evitarea oricăror neclarități, nu se plătesc penalități ca urmare a încetării 
Contractului conform dispozițiilor de mai sus. 

(c) O dobândă aplicabilă conform prevederilor Secțiunii 5.04 (a) de mai sus va fi depusă 
de Banca Proiectului în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și ar putea fi transferată în 
orice cont bancar indicat de Debitor exclusiv în conformitate cu 5.03(a) din prezentul Contract. 

[de confirmat de catre Debitor daca banca, contul si conditiile raman la fel ca in R2CF] 

Secțiunea 5.05. Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătură 

BERD şi Debitorul vor informa fiecare, în mod regulat, Banca Proiectului cu privire la 
Persoanele cu Drept de Semnătură ale fiecăruia, printr-o notificare transmisă prin e-mail Băncii 
Proiectului care va avea forma şi conţinutul similare cu cel prezentat în Anexa A. 

ARTICOLUL VI -ASIGURĂRI ȘI GARANȚII 

Secțiunea 6.01. Asigurările și Garanțiile Băncii Proiectului 

Prin prezentul Contract, Banca Proiectului asigură și garantează BERD și Debitorul că 
la data încheierii acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 6.03 (Repetarea 
Asigurărilor și Garanțiilor) că: 

(a) este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, este organizată și funcționează legal 
conform legislației românești și este înregistrată la toate autoritățile de înregistrare din România, 
deține toate autorizațiile, licențele și avizele de la Banca Națională a României și celelalte 
autorități administrative relevante pentru deschiderea de conturi în RON, acceptarea de 
depozite și efectuarea de transferuri în conformitate cu și astfel cum se prevede în prezentul 
Contract; 

(b) are capacitatea și autoritatea legală necesară de a-și asuma și îndeplini obligațiile care 
izvorăsc din prezentul Contract; 

(c) prezentul Contract a fost autorizat și semnat în mod valabil de Banca Proiectului și 
prezentul Contract constituie o obligație legală și opozabilă pentru Banca Proiectului, care 
poate fi pusă în executare în conformitate cu prevederile prezentului Contract; 

(d) încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor acestuia nu duc la o încălcare a 
actelor constitutive ale Băncii Proiectului sau a prevederilor legale aplicabile Băncii Proiectului 
și nu contravine niciunui contract, înțelegere sau alt aranjament la care Banca Proiectului este 
parte sau care este în orice alt mod obligatoriu; și 

(e) au fost obținute, dacă este cazul, toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele 
autorităților publice și au fost depuse sau înregistrate toate documentele necesare în vederea 
semnării, transmiterii și executării de către Banca Proiectului a prevederilor acestui Contract. 
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Secțiunea 6.02. Asigurările și Garanțiile Debitorului 

Prin prezentul Contract, Debitorul asigură și garantează BERD și Băncii Proiectului că 
la data acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 6.03 (Repetarea Asigurărilor și 
Garanțiilor): 

(a) este o societate pe acțiuni organizată în mod legal și care funcționează în conformitate 
cu legislația din România și este în posesia tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor necesare 
în vederea deschiderii de conturi bancare în RON, acceptării de depozite și retragerii de sume 
din cont în conformitate cu și astfel cum este prevăzut în prezentul Contract; 

(b) prezentul Contract a fost legal autorizat și semnat de Debitor și constituie obligații 
legale și valabile opozabile Debitorului, care pot fi puse în executare în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract; 

(c) încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor sale nu duc la încălcarea, sub 
niciun aspect, (i) a legilor și reglementărilor emise de orice autoritate guvernamentală, 
autorități sau alte organisme oficiale, sau (ii) a actelor constitutive sau a regulamentelor interne 
de funcționare sau a prevederilor legale aplicabile Debitorului, sau (iii) a acordurilor, 
contractelor sau angajamentelor la care Debitorul este parte sau prin care sunt ținuți Debitorul 
sau oricare din activele sale; 

(d) au fost obținute toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele autorităților publice și 
au fost depuse sau înregistrate toate documentele necesare în vederea semnării, transmiterii și 
executării de către Debitor a prevederilor acestui Contract; 

(e) pentru ca acest Contract să fie legal, valabil, să poată fi pus în executare sau să poată fi 
admis ca probă nu este necesar ca acesta sau orice alt document în legătură cu acesta să fie 
înregistrat, depus sau înscris pe rolul niciunei instanțe sau la nicio autoritate din nicio jurisdicție 
și nici nu este necesară plata vreunei taxe de înregistrare, de timbru sau a niciunei alte taxe 
similare pentru sau în legătură cu acest Contract; 

(f) nu și-a încălcat obligațiile din niciun contract, angajament sau datorie la care este parte 
sau prin care Debitorul sau oricare dintre proprietățile sau bunurile sale sunt ținuți și nu există 
niciun caz de încălcare a vreunor obligații sau un eveniment care prin acordarea unui notificări, 
prin trecerea timpului, sau prin luarea oricărei hotărâri, sau orice combinație a acestora ar putea 
deveni un caz de încălcare a obligațiilor; 

(g) toate plățile efectuate sau care vor fi efectuate de Debitor, în baza sau în legătură cu 
prezentul Contract, vor fi efectuate liber de orice taxe și fără niciun fel de deduceri sau rețineri 
la sursă pentru sau în contul unor taxe; și 

(h) acest Contract și asumarea de către Debitor a obligațiilor sale născute în baza sau în 
legătură cu acest Contract reprezintă acte comerciale mai degrabă decât acte publice sau 
guvernamentale și, prin urmare, Debitorul nu are dreptul să ceară imunitate de la niciun act de 
procedură cu privire la Debitor sau la oricare din bunurile sale (cu excepția bunurilor care fac 
parte din domeniul public, astfel cum sunt definite potrivit legislației din România) invocând 
motive de suveranitate sau alte motive în baza unor legi sau în orice jurisdicție unde a fost 
intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile din sau în 
legătură cu acest Contract, în măsura în care Debitorul sau oricare din bunurile sale a dobândit 
sau va dobândi ulterior dreptul la imunitate față de exercitarea drepturilor de compensație, față 
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de actele de procedură, actele de sechestru înainte de judecată, alte forme de sechestru sau de 
executare a sentinței pe motive de suveranitate sau altfel, prin prezentul Contract, Debitorul 
renunță în mod irevocabil la orice astfel de drepturi de imunitate cu privire la obligațiile sale 
care iau naștere în baza sau sunt în legătură cu acest Contract (cu excepția bunurilor care fac 
parte din domeniul public, astfel cum sunt definite potrivit legislației din România). 

Secțiunea 6.03. Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor 

Asigurările și garanțiile Debitorului și ale Băncii Proiectului prevăzute în Secțiunile 
6.01 (Asigurările și Garanțiile Băncii Proiectului) și 6.02 (Asigurările și Garanțiile 
Debitorului) de mai sus vor rămâne în vigoare după semnarea prezentului Contract și se vor 
considera repetate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii cu privire la faptele și circumstanțele 
existente la data respectivă, ca și cum ar fi date la data respectivă. 

ARTICOLUL VII ANGAJAMENTE 

Secțiunea 7.01. Angajamente de a Face ale Băncii Proiectului 

Prin prezentul Contract, Banca Proiectului recunoaște, confirmă și se angajează că: 

(a) renunță și nu va avea dreptul să facă operațiuni de compensare cu Fondurile de Rezervă 
sau să le folosească cu titlul de garanție, nici pe seama sumelor datorate Băncii Proiectului de 
către Debitor și/sau BERD și nici în alt mod; 

(b) in prima Zi Lucrătoare imediat următoare fiecărei și oricărei Date de Plată a Dobânzii, 
aceasta va transmite imediat prin e-mail către BERD și către Debitor o copie a extrasului de 
cont oficial care evidențiază valoarea totală a Fondurilor de Rezervă; 

(c) la fiecare și oricare Dată de Depunere în Contul de Rezervă sau, în cazul în care o astfel 
de depunere are loc după ora 2 p.m., ora României, în următoarea Zi Lucrătoare, va transmite 
prin e-mail către BERD și Debitor o declarație privind primirea depozitului și o confirmare 
privind soldul contului în care va confirma în scris suma depusă în Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei la respectiva Dată de Depunere în Contul de Rezervă și suma totală a 
Fondurilor de Rezervă; 

(d) in prima Zi Lucrătoare a fiecărui trimestru al fiecărui an, aceasta va furniza către BERD 
un extras de cont oficial care evidențiază valoarea totală a Fondurilor de Rezervă; 

(e) la primirea unei cereri scrise din partea BERD în mod perodic (dar nu mai des decât 
este rezonabil), va furniza BERD copii de pe confirmările privind soldul contului sau alte 
informații relevante cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei; 

(f) va notifica BERD imediat ce ia cunoștință sau primește vreo notificare cu privire la 
constituirea vreunei Sarcini asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau asupra 
Fondurilor de Rezervă, inclusiv, însă fără a se limita la, cu privire la orice notificare privind 
controlul contului bancar, ipotecă mobiliară, sechestru, ordin de indisponibilizare a fondurilor 
sau o altă sarcină din partea oricărei alte persoane sau cu privire la orice încercare de constituire 
a unei Sarcini asupra drepturilor și/sau intereselor Debitorului la și în legătură cu Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau Fondurile de Rezervă; 
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(g) nu va avea nicio pretenție împotriva BERD pentru comisioanele, costurile sau 
cheltuielile întâmpinate în legătură cu deschiderea, menținerea și operarea Contului de Rezervă 
pentru Serviciul Datoriei și numai Debitorul, și nu BERD, va răspunde exclusiv pentru toate 
comisioanele, costurile și cheltuielile întâmpinate cu privire la deschiderea, menținerea și 
operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(h) cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive independente de 
controlul său, va duce imediat la îndeplinire toate instrucțiunile primite în orice moment de la 
BERD cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(i) se va asigura că orice transfer din Fondurile de Rezervă care este efectuat sau care 
urmează să fie efectuat în favoarea BERD în baza sau conform prezentului Contract va fi 
efectuat fără nicio restricție și liber de orice taxe și fără nicio deducere sau reținere la sursă 
pentru sau în contul oricăror taxe; și 

(j) va notifica și/sau va confirma, după caz, BERD imediat după efectuarea unui transfer 
sau a unei retrageri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și motivele transferului în 
cauză. 

Secțiunea 7.02. Angajamente de a Nu Face ale Băncii Proiectului 

Banca Proiectului nu va întreprinde niciuna din următoarele acțiuni (cu excepția cazului 
în care BERD consimte în prealabil în scris altfel): 

(a) nu va accelera plata niciunor sume datorate Băncii Proiectului de către Debitor în baza 
prezentului Contract sau nu va declara în niciun alt mod o astfel de sumă ca fiind datorată sau 
exigibilă înainte de scadență; 

(b) nu va acționa în judecată pentru recuperarea creanțelor (inclusiv prin ordonanță 
președințială, poprire, executare, impunere, sechestru sau gaj judiciar, fie înainte, fie după data 
judecății) cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 
în legătură cu niciuna din obligațiile (indiferent dacă este vorba sau nu de o obligație de plată 
a unor sume de bani) care trebuie îndeplinite față de Banca Proiectului și care se referă la 
oricare din sumele datorate Băncii Proiectului de către Debitor; 

(c) nu va depune, nu va cere (sau nu va vota în favoarea niciunei hotărâri cu privire la) sau 
nu va iniția sau nu va sprijini sau nu va lua niciun fel de măsuri cu privire la niciun fel de 
moratoriu juridic, act de procedură pentru declararea insolvenței, pentru lichidare, reorganizare, 
punere sub administrare sau dizolvare sau orice aranjament voluntar cu privire la orice 
tranzacție sau cesiune în favoarea creditorilor Debitorului sau cu privire la orice act de 
procedură similar în care este implicat Debitorul în temeiul prezentului Contract, fie printr-o 
petiție, prin convocarea unei adunări, fie prin votarea unei hotărâri sau în orice alt mod; 

(d) nu va iniția sau nu va sprijini niciun fel de proceduri legale împotriva Debitorului sau 
nu va depune nicio cerere de ordonanță, interdicție, acțiune pentru executare în natură sau orice 
altă acțiune expresă de executare cu privire la Debitor în legătură cu oricare din obligațiile sale 
rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract; sau 

(e) nu va sprijini constituirea niciunei Sarcini asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei și/sau Fondurilor de Rezervă, nici nu va acorda control niciunei persoane asupra 
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Contului de Rezerva pentru Serviciul Datoriei cu excepția BERD (sau cu excepția unei 
persoane desemnate de BERD prin intermediul unui document în scris). 

Secțiunea 7.03. Angajamente de a Face ale Debitorului 

Debitorul se angajează că: 

(a) va obține, se va conforma cu și va întreprinde prompt toate acțiunile necesare pentru ca 
prezentul Contract să rămână în vigoare și să producă efecte și pentru a obține și a menține în 
vigoare orice autorizație, aviz, aprobare, decizie, licență, dispensă și va îndeplini toate 
formalitățile notariale sau va face toate înregistrările prevăzute de legea și actele normative din 
România care să îi permită să își îndeplinească obligațiile din acest Contract și pentru a asigura 
legalitatea, valabilitatea, punerea în executarea sau admiterea ca probă a prezentului Contract 
în România; 

(b) va respecta în toate privințele toate legile care îi pot fi aplicabile, în cazul în care 
nerespectarea acestora ar afecta în mod semnificativ capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile 
în cadrul acestui Contract; 

(c) va păstra Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei deschis și va menține Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei în conformitate cu prezentul Contract pe întreaga durată a 
prezentului Contract; 

(d) va proteja și va garanta drepturile BERD din prezentul Contract împotriva oricăror 
pretenții și cereri din partea unor terți și va informa prompt BERD asupra unor astfel de 
pretenții sau cereri ale vreunei persoane în legătură cu Fondurile de Rezervă sau Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 

(e) va redacta, semna, obține și transmite BERD, în mod corespunzător și valabil, oricare 
și toate instrumentele și documentele necesare sau care pot fi cerute de BERD pentru a fi în 
măsură să se bucure de toate beneficiile din prezentul Contract și pentru a putea exercita 
drepturile și beneficiile acordate prin prezentul Contract; și 

(f) va fi răspunzător pentru toate comisioanele, costurile și cheltuielile în legătură cu 
deschiderea, menținerea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în 
conformitate cu Anexa D. 

Secțiunea 7.04. Angajamente de a Nu Face ale Debitorului 

Debitorul nu va întreprinde niciuna din următoarele acțiuni (cu excepția cazului în care 
BERD consimte în prealabil în scris altfel): 

(a) nu va constitui sau nu va permite existența niciunei Sarcini asupra întregului sau a 
oricărei părți a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau asupra Fondurilor de 
Rezervă; 

(b) nu va încheia (sau nu va consimți să încheie) nicio tranzacție sau serii de tranzacții (fie 
că au legătură între ele sau nu, fie că sunt voluntare sau involuntare), cu privire la transferul, 
cesiunea sau dispunerea în alt mod de toate sau o parte din Fondurile de Rezervă și/sau Contul 
de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; 
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(c) nu va retrage, transfera sau încerca să retragă sau să transfere și nu va determina sau 
încerca să determine retragerea sau transferul oricărei sume din Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei, cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 5.03 (a) și în Secțiunea 10.01 (d); 

(d) nu va modifica, nu va completa sau nu va anula (sau nu va încerca să modifice, să 
completeze sau să anuleze) instrucțiunile transmise de BERD Băncii Proiectului în legătură cu 
Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; sau 

(e) nu va întreprinde nicio acțiune care ar putea afecta negativ drepturile contractuale 
constituite în favoarea BERD prin prezentul Contract. 

ARTICOLUL VIII SUPORTAREA COSTURILOR LEGALE 

Secțiunea 8.01. Costuri și Cheltuieli 

(a) Debitorul va despăgubi Banca Proiectului pentru orice costuri și cheltuieli suportate de 
Banca Proiectului în legătură cu încheierea, transmiterea, executarea silită, executarea și 
administrarea acestui Contract. 

(b) Pentru a elimina orice dubiu, Banca Proiectului admite și confirmă că nu va avea niciun 
drept de compensare sau de garanție cu privire la Fondurile de Rezervă, fie în virtutea sumelor 
de bani datorate Băncii Proiectului de către Debitor în baza acestei Secțiuni 8.01 (Costuri și 
Cheltuieli), fie în alt mod. 

ARTICOLUL IX EXECUTARE SILITĂ 

Secțiunea 9.01. Executare silită 

La data la care Banca Proiectului primește o notificare din partea BERD privind faptul 
că a avut loc un caz de neexecutare în baza [Contractului de Credit]/[oricărui Contract de 
Credit], BERD va avea dreptul, fără limitare, și fără nicio altă notificare sau solicitare adresată 
Băncii Proiectului sau Debitorului, să transmită instrucțiuni Băncii Proiectului conform 
Secțiunii 5.03 (b) pentru a realiza orice operațiune de schimb valutar și pentru a transfera 
oricare și toate Fondurile de Rezervă din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în Contul 
BERD sau în orice alt cont pe care BERD îl poate desemna, fără a fi necesară nicio altă 
notificare, punere în întârziere, inițiere a unei acțiuni în instanță sau alte formalități. 

ARTICOLUL X DIVERSE 

Secțiunea 10.01. Termenul Contractului 

(a) Prezentul Contract va rămâne în vigoare și își va produce efectele, cu excepția cazului 
în care Părțile convin altfel în scris, până în momentul în care: 

(i) BERD notifică Banca Proiectului privind denunțarea unilaterală a Contractului; 
sau 

(ii) o sută douăzeci (120) de zile calendaristice după data la care Banca Proiectului 
dă o notificare scrisă prealabilă BERD și Debitorului cu privire la intenția sa de a înceta 
acest Contract; sau 
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(iii) o sută douăzeci (120) de zile calendaristice după data la care Debitorul, cu acordul 
scris prealabil al BERD, transmite Băncii Proiectului o notificare privind încetarea 
prezentului Contract; sau 

(iv) BERD declară că toate Obligațiile au fost integral și irevocabil plătite și că toate 
facilitățile de credit care ar putea da naștere Obligațiilor au încetat. 

(b) În momentul în care toate și oricare Obligații au fost plătite integral și irevocabil, BERD 
va emite și va transmite Băncii Proiectului și Debitorului un certificat prin care va confirma 
îndeplinirea completă a Obligațiilor, în scopul încetării prezentului Contract, conform Secțiunii 
10.01(a)(iv). 

(c) În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 10.01(a)(i), 10.01(a)(ii) sau 
10.01(a)(iii) de mai sus, Banca Proiectului, la primirea notificării sau la sfârșitul perioadei de 
120 de zile de la notificarea făcută de Banca Proiectului către BERD și Debitor, după caz, va 
transfera Fondurile de Rezervă, pe cheltuiala Debitorului, în contul desemnat conform 
instrucțiunilor date de către BERD. În cazul încetării acestui Contract din inițiativa Băncii 
Proiectului potrivit Secțiunii 10.01(a)(ii), costurile de transfer suportate de Debitor potrivit 
Secțiunii 10.01 (c) vor fi suportate de Debitor. 

(d) În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 10.01(a)(iv ), Debitorul va 
transmite instrucțiuni Băncii Proiectului pentru ca aceasta să închidă imediat Contul de Rezervă 
pentru Serviciul Datoriei și să transfere orice sold creditor în contul bancar al Debitorului, pe 
care Debitorul îl va notifica. 

Secțiunea 10.02. Amendamente și Renunțări 

Orice modificare sau renunțare din partea BERD la oricare dintre condițiile și temenii 
din acest Contract, sau orice consimțământ dat de BERD în baza acestui Contract (inclusiv, 
fără a se limita la această Secțiune 10.02 (Amendamente și Renunțări)) va fi în scris și semnat 
de BERD și, în cazul amendamentelor, de Debitor și de Banca Proiectului. 

Secțiunea 10.03. Notificări 

Orice notificare, cerere sau alta comunicare care urmează sa fie transmisă sau realizată 
în baza prezentului Contract către oricare Parte va fi transmisă în scris. Cu excepția cazului în 
care prezentul Contract prevede altfel, o astfel de notificare, cerere sau altă comunicare va fi 
considerată ca fiind transmisă sau realizată în mod corespunzător atunci când este transmisă 
personal, prin poștă sau prin e-mail printr-o transmitere către partea căreia i se solicită sau i se 
permite să ii fie transmisa sau făcută la adresa Părții respective specificată mai jos sau la o altă 
adresă pe care Partea respectivă o desemnează prin notificare către Partea care a transmis sau 
a realizat o astfel de notificare, cerere sau altă comunicare. 

Pentru Debitor: 

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 
Adresa: Strada Brestei nr. 133, Craiova, 
Județul Dolj, România 

În atenția: [•] 

E-mail: [•] 

Pentru Banca Proiectului: 

GARANTI BANK S.A., AGENȚIA 
CRAIOVA 
Adresa: Strada Madona Dudu nr. 2-4, 
Craiova, Județul Dolj, România 

În atenția: [•] 
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 E-mail: [•] 

Pentru BERD: 

Banca Europeană Pentru Reconstrucție Și 
Dezvoltare 

One Exchange Square 

Londra EC2A 2JN 

Marea Britanie 

În atenția: Operation Administration 
Department 
Operațiunile nr.: 43189 și 50802 

E-mail: oad@ebrd.com 

 

  

Secțiunea 10.04. Limba Engleză 

Toate documentele care vor fi furnizate sau comunicările care vor fi transmise în baza 
prezentului Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoțite de o 
traducere certificată în limba engleză furnizată de către Debitor sau de Banca Proiectului, după 
caz, traducere care va fi versiunea ce va guverna relațiile dintre Părți. 

Secțiunea 10.05. Drepturi și Renunțări 

Nicio acțiune și nicio întârziere în exercitarea, precum și nicio omisiune în exercitarea, 
oricărui drept al BERD nu va aduce atingere respectivului drept, putere sau remediu sau nu va 
fi interpretat ca o renunțare la acestea. Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract 
și în celelalte contracte prevăzute prin acesta sunt cumulative și nu exclud alte drepturi sau 
remedii, fie în baza legii aplicabile, fie altfel. 

Secțiunea 10.06. Consultanți 

Fiecare dintre Debitor și Banca Proiectului confirmă că BERD nu a acționat în calitate 
de consultant al Debitorului sau al Băncii Proiectului. Fiecare dintre Debitor și Banca 
Proiectului declară și garantează că, în momentul încheierii acestui Contract, s-au bazat pe 
consultanța acordată de proprii lor consultanți juridici, financiari sau alți specialiști și nu s-au 
bazat și nici nu se vor baza în viitor pe nicio consultanță oferită de BERD. 

Secțiunea 10.07. Legea Aplicabilă 

Prezentul Contract și orice dispută în legătură cu acesta vor fi guvernate și interpretate 
în conformitate cu legea română. Orice obligații non-contractuale reieșind din, sau în legătură 
cu prezentul Contract vor fi guvernate de, și interpretate în conformitate cu legea română. 

Secțiunea 10.08. Arbitraj și Jurisdicție Competentă 

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau este în legătură cu (1) 
acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau lipsa de valabilitate a acestuia sau (3) orice obligații 
necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin arbitraj, în 
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conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest 
moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea care va numi arbitrul va fi LCIA (Curtea 
Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura la Londra, în Anglia și pe 
parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță prin prezentul 
Contract la orice drepturi prevăzute în Legea Arbitrajului din 1996 sau în altă lege de a ataca 
oricare dintre deciziile arbitrale sau de a sesiza instanțele din Anglia în vederea pronunțării 
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Tribunalul arbitral nu va fi 
autorizat să acorde, și fiecare dintre Banca Proiectului și Debitor convin că nu vor solicita de 
la nicio altă autoritate judiciară nicio măsură provizorie sau de protecție prealabilă pronunțării 
unei hotărâri arbitrale împotriva BERD, indiferent de orice prevedere în sens contrar din 
Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitral va avea autoritatea să analizeze și 
să includă în orice proceduri, decizii sau hotărâri orice altă dispută care i-a fost deferită în mod 
corespunzător de către BERD (însă nu și de altă parte) în măsura în care o asemenea dispută ia 
naștere din acest Contract, însă, sub rezerva celor de mai sus, nicio altă parte sau alta dispută 
nu va putea fi introdusă în procedurile arbitrale sau conexată la acestea. În orice procedură 
arbitrală, certificatul BERD în legătură cu orice sumă datorată BERD în baza prezentului 
Contract va constitui un început de dovadă scrisă cu privire la suma respectivă. 

(b) Independent de prevederile alineatului (a) de mai sus, prezentul Contract și celelalte 
contracte avute în vedere prin acesta pot fi puse în executare de BERD, la alegerea BERD, de 
orice instanțe competente. În beneficiul BERD, fiecare dintre Debitor și Banca Proiectului se 
supun în mod irevocabil competenței neexclusive a instanțelor judecătorești din România cu 
privire la orice cerere izvorâtă din acest Contract sau din orice alte contracte prevăzute în acesta. 
Prin prezentul Contract, fiecare dintre Debitor și Banca Proiectului convine în mod irevocabil 
referitor la comunicarea actelor de procedură prin scrisoare recomandată par avion plătită în 
avans la adresa sa menționată în prezentul Contract. Nicio dispoziție din prezentul Contract nu 
va afecta dreptul BERD de a iniția proceduri judiciare împotriva Debitorului și/sau a Băncii 
Proiectului în orice manieră permisă conform legilor din orice jurisdicție relevantă. 

Secțiunea 10.09. Privilegii și Imunități BERD 

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere 
sau altă modificare a imunităților, privilegiilor sau excepțiilor acordate BERD conform 
Contractului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor 
internaționale sau altor legi aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, BERD s-a supus 
în mod expres arbitrajului prin Secțiunea 10.08, litera (b) și, în mod corespunzător, și fără a 
aduce atingere celorlalte privilegii și imunități de care beneficiază (inclusiv, însă fără a se limita 
la, inviolabilitatea arhivelor sale), confirmă că nu are imunitate în cadrul procedurilor judiciare 
și citării, conform Art. 5 alin. (2) din Actul Normativ (Statutory Instrument) 1991, nr. 757 
(Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), 
cu privire la punerea în executare a unei hotărâri arbitrale nefavorabile, pronunțate în mod legal 
împotriva sa în urma faptului că s-a supus în mod expres arbitrajului prin Secțiunea 10.08, litera 
(a). 

Secțiunea 10.10. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților 

(a) Prezentul Contract va fi opozabil și va profita succesorilor și cesionarilor legali ai 
Părților, cu excepția faptului că nici Debitorul, nici Banca Proiectului nu pot cesiona sau 
transfera în orice alt mod drepturile sau obligațiile lor din prezentul Contract sau o parte din 
acestea fără consimțământul prealabil scris al BERD. 
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(b) Debitorul și Banca Proiectului consimt expres prin prezentul Contract la orice vânzare, 
transfer, cesiune, novație viitoare sau alt mod de a dispune în totalitate sau parțial de drepturile 
și obligațiile BERD conform acestui Contract. 

Secțiunea 10.11.   Dezvăluirea de Informații 

BERD poate să facă publice documente, informații și alte date cu privire la Debitor, 
Banca Proiectului și prezentul Contract după cum consideră potrivit în legătură cu orice dispută 
în care este implicat Debitorul sau Banca Proiectului, în scopul conservării sau punerii în 
executare a drepturilor BERD izvorând din acest Contract sau în scopul încasării oricăror sume 
datorate către respectiva parte sau în legătură cu orice propunere de vânzare, transfer, 
cesionare, novație sau alt mod de înstrăinare prevăzut în Secțiunea 10.10 (Succesori și 
Cesionari; Drepturi ale Terților). 

Secțiunea 10.12. Limba Contractului 

Prezentul Contract va fi semnat în opt (8) exemplare originale la data menționată pe 
prima pagină, dintre care patru (4) exemplare originale vor fi în limba engleză, două (2) 
exemplare originale pentru BERD și un (1) exemplar original pentru fiecare dintre Banca 
Proiectului și Debitor, și patru (4) exemplare originale vor fi în limba română, două (2) 
exemplare originale pentru BERD și un (1) exemplar original pentru fiecare dintre Banca 
Proiectului și Debitor. În cazul unor neconcordanțe între versiunea în limba română și 
versiunea în limba engleză a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala și va 
guverna în relațiile dintre Părți. 

Secțiunea 10.13. Limitarea Răspunderii Băncii Proiectului 

(a) Banca Proiectului nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de nicio Parte din prezentul 
Contract pentru pierderile apărute ca urmare a respectării de către aceasta a unei hotărâri 
judecătorești definitive sau a vreunui ordin al oricărei alte instanțe competente (sau a unui titlu 
executoriu al unei autorități fiscale sau al unei alte autorități competente). 

(b) Nici Banca Proiectului, nici afiliații, administratorii, cadrele de conducere, angajații sau 
agenții săi nu vor răspunde pentru nicio acțiune care a fost întreprinsă, sau a fost omisă, de 
Banca Proiectului sau de oricare din afiliații, administratorii, cadrele de conducere, angajații 
sau agenții săi, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau de intenție frauduloasă. 

Secțiunea 10.14. Limitarea Efectelor Impreviziunii 

(a) Debitorul este de acord și înțelege că, în cazul în care survin modificări excepționale 
sau neprevăzute cu privire la circumstanțele în baza cărora a fost încheiat acest Contract și 
celelalte Acorduri de Finanțare, care nu pot fi controlate de BERD și indiferent de cauza 
respectivelor modificări, executarea obligațiilor Debitorului conform Acordurilor de Finanțare 
poate deveni mai oneroasă din cauza costurilor mai mari de executare a acestora. 

(b) În considerarea celor de mai sus și conform art. 1.271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, 
Debitorul declară prin acest Contract că este pe deplin conștient de posibilitatea survenirii unor 
astfel de circumstanțe și este obligat să își îndeplinească obligațiile în baza acestui Contract 
indiferent de astfel de modificări excepționale ale circumstanțelor în temeiul cărora a fost 
încheiat Contractul. 
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(c) Ca o consecință a faptului că Debitorul confirmă și își asumă riscul modificării 
circumstanțelor menționate, Debitorul înțelege pe deplin și este de acord că nu poate solicita 
unei instanțe de judecată să adapteze acest Contract în urma apariției unor astfel de 
circumstanțe excepționale de natura celor menționate mai sus. 

Secțiunea 10.15. Instrucțiuni 

Banca Proiectului poate acționa în baza instrucțiunilor primite în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract, cu condiția ca Banca Proiectului să aibă elementele necesare 
pentru a considera și aprecia că instrucțiunile în cauză sunt originale, autorizate în mod valabil 
și autentice, în baza comparării atente a specimenelor de semnătură puse la dispoziție de o 
Persoană cu Drept de Semnătură, și nu va răspunde pentru acțiunile întreprinse în conformitate 
cu instrucțiunile respective, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau de intenție 
frauduloasă. 

Secțiunea 10.16. Nulitate Parțială 

Dacă, în orice moment, orice prevedere a prezentului Contract este sau devine ilegală, nulă sau 
nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit oricărei legi sau regulament, validitatea, 
legalitatea, și caracterul executoriu al celorlalte prevederi din prezentul Contract nu vor fi 
afectate sau prejudiciate în niciun fel. 

Secțiunea 10.17. Luarea la Cunoștință și Înțelegerea Riscurilor 

Prin prezentul Contract, Debitorul declară că: 

(a) a luat cunoștință de și înțelege pe deplin toate prevederile acestui Contract și, prin 
semnarea acestuia, Debitorul consimte la dobândirea integrală a tuturor drepturilor și 
obligațiilor prevăzute în acesta, astfel încât orice neînțelegere de către Debitor a oricărei 
prevederi a acestuia nu va afecta în niciun fel relațiile contractuale dintre Părți; 

(b) Debitorul ia cunoștință faptul că, pe lângă drepturile și obligațiile contractuale, fiecare 
dintre Părți are drepturi și obligații acordate prin lege, iar Debitorul declară că are cunoștință 
de respectivele drepturi și obligații legale; 

Prin semnarea acestui Contract și în sensul articolului 1203 din Codul Civil, fiecare dintre 
Debitor și Banca Proiectului declară că este în mod expres de acord cu clauzele din prezentul 
Contract, inclusiv cu toate prevederile din acest Contract privind limitarea răspunderii, 
denunțarea unilaterală, suspendarea executării obligațiilor, decăderea din drepturi sau din 
beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a 
contracta, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă și alegerea jurisdicției, incluzând, 
însă fără a se limita la, clauzele din Secțiunea 4.02 (b), Secțiunea 5.03 (b), Secțiunea 5.03 (c), 
Secțiunea 5.04, Secțiunea 6.02 (f), Secțiunea 7.02 (g), Secțiunea 7.01 (a), Secțiunea 7.01 (g), 
Secțiunea 7.01 (h), Secțiunea 7.02, Secțiunea 7.04, Secțiunea 8.01, Secțiunea 10.01 (a), 
Secțiunea 10.05, Secțiunea 10.06, Secțiunea 10.07, Secțiunea 10.10, Secțiunea 10.13, 
Secțiunea 10.14 și Secțiunea 10.15 din prezentul Contract. 

CA MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile au dispus semnarea prezentului Contract, 
în numele lor, de către reprezentanții legal autorizați ai acestora la data menționată pe prima 
pagină. 
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SEMNATURI 
 
DEBITORUL 
 

 

Prin:  ___________________ 

 

 

 

 

BANCA PROIECTULUI 
 

 

Prin:  ___________________    

 
 
 
 
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 

 

Prin:  ___________________ 
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ANEXA A- PERSOANELE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ 

[DATA] 

Către: GARANTI BANK S.A., AGENȚIA CRAIOVA 

Adresa: Str. Madona Dudu nr. 2-4, Craiova, Județul Dolj, România 

TRANSMISIE PRIN E-MAIL 
În atenția: [nume/funcție] 

E-mail: [numar] 

 

Ref: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI 
AL DEBITORULUI 

Stimate Domn/Stimata Doamnă, 

În legătură cu Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului Inițial privind Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de    2019 ("Contractul privind 
Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei") încheiat între Compania de Apa Oltenia S.A. 
("Debitorul"), Garanti Bank S.A., Agenția Craiova ("Banca Proiectului") și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD"), subsemnatul, [Reprezentant 
Autorizat/Administrator] al [Debitorului / BERD] prin prezenta certific că următoarele sunt 
numele, funcțiile și specimenele de semnătură ale persoanelor care sunt autorizate și care vor 
continua să fie autorizate, (până în momentul în care Banca Proiectului primește notificare 
scrisă expresă din partea [Debitorul / BERD] în sens contrar), să întreprindă, individual, 
următoarele acțiuni în numele [Debitorul / BERD]: 

1. să încheie și să semneze orice instrucțiuni de la [Debitorul / BERD] și să le trimită către 
Banca Proiectului astfel cum se prevede în Contractul privind Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei; si 

2. să ia orice alte măsuri necesare sau permise de [Debitorul / BERD] conform 
Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei. 

NUME FUNCȚIA SPECIMEN DE 
SEMNĂTURĂ 

   

   

   

 

CA MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, am semnat la data menționată mai sus. 

Cu stima, 

[Debitorul / BERD] 
 

[Nume] 

[Funcție] 
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[Nota: specimenele de semnătură trebuie legalizate de un notar public.] 
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ANEXA B – DETALII PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI 

Către: Compania de Apa Oltenia S.A. 

Str. Brestei nr. 133, Craiova, Județul Dolj, 
România 

TRANSMISIE PRIN E-MAIL 

În atenția: [•] 

E-mail: [•] 
 

cc: Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare 

TRANSMISIE PRIN E-MAIL 

În atenția: Operation Administration 

E-mail: oad@ebrd.com 

 

Ref:  CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 
DATORIEI AL DEBITORULUI 

Stimate Domn/Stimată Doamnă: 

Cu referire la Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului Inițial privind Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de    2019 încheiat între Compania de 
Apa Oltenia S.A. ("Debitorul"), Garanti Bank S.A., Agenția Craiova ("Banca Proiectului") și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD"), subsemnații, [Reprezentanți 
Autorizați], reprezentanți autorizați ai Băncii Proiectului, vă notificăm prin prezentul document 
că Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei are următoarele specificații privind contul și 
transferul: 

DENUMIREA BĂNCII / SUCURSALEI: GARANTI BANK S.A.. AGENȚIA 
CRAIOVA 

ADRESA: Str. Madona Dudu nr. 2-4, Craiova, Județul 
Dolj, România 

 

DENUMIREA CONTULUI: Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 

NUMĂRUL CONTULUI: RO83UGBI0000322017574RON 

COD SWIFT: UGBIROBU 

ALTE INSTRUCȚIUNI PRIVIND 
TRANSFERUL: 

n/a 

 

GARANTI BANK S.A., AGENȚIA CRAIOVA 
 
Prin:     

Nume: [●]    

Funcție: [●]    
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ANEXA C – DETALII PRIVIND CONTUL BERD 

[DATA] 

Către: GARANTI BANK S.A., AGENȚIA 
CRAIOVA 

Adresa: Str. Madona Dudu nr. 2-4, Craiova, 
Județul Dolj, România 

TRANSMISIE PRIN E-MAIL 
În atenția: [nume/funcție] 

E-mail: [număr] 

 
Ref: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI 
AL DEBITORULUI 

Stimate Domn/Stimata Doamnă: 

În legătură cu Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului Inițial privind Contul de 
Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de     2019  încheiat între Compania de 
Apa Oltenia S.A. ("Debitorul"), Garanti Bank S.A., Agenția Craiova ("Banca Proiectului") și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD"), noi, subsemnații 
[Reprezentanți Autorizați], reprezentanți autorizați ai BERD, prin prezenta vă notificăm 
deschiderea în numele BERD a Contului BERD ale cărui detalii privind transferul/alimentarea 
sunt menționate mai jos: 

 

DENUMIREA BĂNCII / SUCURSALEI: [●] 

ADRESA: [●] 

DENUMIREA CONTULUI: [●] 

NUMĂRUL CONTULUI: [●] 

COD SWIFT: [●] 

ALTE INSTRUCȚIUNI PRIVIND 
TRANSFERUL: 

[●] 

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 
 
Prin:  

Nume: [●] 

Funcție: [●] 
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ANEXA D – SPEZELE ȘI COMISIOANELE PRACTICATE PENTRU 
OPERAȚIUNILE BANCARE ÎN CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL 

DATORIEI 

 

  

  

  

   

   

 

[To be provided by Garanti Bank] 

 

 

 

 

[Urmează pe pagina următoare] 
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(Operațiunea Nr. 50802) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE CREDIT 
 
 

între 
 
 

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 
 
 

și 
 
 

BANCA EUROPEANĂ 
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Încheiat la data de [__________] 2019 
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CONTRACT DE CREDIT 

CONTRACTUL DE CREDIT (prezentul "Contract") din data de [__________] 2019 
între COMPANIA DE APA OLTENIA S.A., o societate pe acțiuni organizata și 
funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Str. Brestei nr. 133, Craiova, 
județul Dolj, România și identificată cu cod EUID ROONRC.J16/63/1999 și cod unic de 
înregistrare (CUI) 11400673 ("Debitorul"), și BANCA EUROPEANĂ PENTRU 
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, o organizație internațională înființată în baza 
unui tratat ("BERD"). 

ARTICOLUL I – DEFINIȚII 

Secțiunea 1.01. Definiții 

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

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

"ANRSC" înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Servicii Comunitare de Utilități Publice. 

 „Situații Financiare  
Auditate” înseamnă situațiile financiare ale Debitorului întocmite în 

conformitate cu IFRS pentru un anumit Exercițiu Financiar, 
împreună cu: 

 

(a) un raport al Auditorilor privind respectivele Situații  
Financiare; și 

(b) o scrisoare din partea Auditorilor discutând, printre 
altele, adecvarea procedurilor de control financiar și 
ale sistemelor contabile ale Debitorului, împreună cu 
o copie a oricărei alte comunicări transmise de 
Auditori Debitorului sau managementului acestuia în 
legătură cu sistemele și registrele financiare, 
contabile și de alte natură ale Debitorului; 
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 a căror formă va fi satisfăcătoare pentru BERD. 

"Auditori" înseamnă firma de contabili independenți pe care Debitorul 
o desemnează în mod periodic în calitate de auditori în 
conformitate cu prevederile din Secțiunea 5.05. 

"Autorizație" înseamnă orice aviz, înregistrare, depunere, acord, 
autentificare, certificat, licență, aprobare, permis, 
autorizație sau scutire de, din partea sau la orice Autoritate 
Guvernamentală, acordată sau refuzată prin acțiune 
expresă, sau considerată acordată sau refuzată prin 
inacțiune, în orice perioadă de timp specificată, și toate 
aprobările sau avizele corporative, ale creditorilor și ale 
acționarilor. 

"Zi Lucrătoare" înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise 
pentru tranzacții generale (inclusiv pentru operațiuni în 
valută și pentru depozite în valută) în Londra, Anglia și în 
care băncile comerciale și piețele valutare decontează plăți 
în Moneda Creditului în București, România.   

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

"Act Constitutiv" înseamnă, în legătura cu orice societate, corporație, 
parteneriat, întreprindere sau alta entitate, statutul sau, actul 
de înființare sau actul sau constitutiv, memorandumul și 
actul sau de asociere sau orice alt instrument juridic similar. 

"Municipiu" înseamnă Municipiul Craiova. 

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

„Contractul privind  
Fondurile de Coeziune” înseamnă contractul de finanțare care urmează să fie 

încheiat între Debitor și Ministerul Fondurilor Europene din 
România, privind finanțarea nerambursabilă pentru 
implementarea proiectului “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 
operare a Companiei de Apa Oltenia SA, in perioada 2014-
2020“, ale cărei formă și conținut vor fi satisfăcătoare 
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pentru BERD. 

"Perioada de Angajament" înseamnă perioada care începe la data semnării prezentului 
Contract și ia sfârșit la data care survine prima dintre data 
de 31 decembrie 2023 și data la care încetează obligația 
BERD de a dispune Trageri din Credit conform dispozițiilor 
din prezentul Contract.  

"Tara Operațiunii" înseamnă România. 

"Județ" înseamnă Județul Dolj. 

"Datorie" înseamnă, în legătura cu orice persoană, toate obligațiile 
persoanei respective, întâmpinate fie în calitate de debitor 
principal, fie de fideiusor, și fie ca sunt prezente, viitoare, 
actuale sau potențiale pentru plata sau rambursarea unei 
plăți, inclusiv: 

(a) orice sume datorate de persoana respectivă în baza 
unor contracte de închiriere sau altor acorduri 
similare pe perioadele respective ale acestora; 

(b) orice credit acordat persoanei respective de către un 
furnizor de bunuri sau în baza oricărui contract de 
achiziție în rate sau a altui acord similar; și 

(c) orice datorii și obligații ale terților în măsura în care 
acestea sunt garantate de persoana respectivă sau în 
care persoana respectivă și-a asumat sau a devenit în 
alt mod răspunzătoare pentru plata acestor datorii sau 
obligații sau în măsura în care acestea sunt garantate 
prin orice Sarcina în baza bunurilor deținute de 
persoana respectivă, indiferent dacă persoana 
respectiva și-a asumat sau a devenit răspunzătoare 
sau nu pentru plata acestor datorii sau obligații. 

"Rata de Acoperire a  
Serviciului Datoriei" are înțelesul care i-a fost atribuit acestui termen în Secțiunea 

5.11(a). 
"Cont de Rezervă pentru  
Serviciul Datoriei" înseamnă contul bancar denominat în RON avut în vedere 

prin Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei prin intermediul căruia Debitorul va menține, la 
data primei Trageri din Credit și în permanența ulterior, o 
sumă egala cu valoarea serviciului datoriei pe o perioadă de 
trei luni (inclusiv pentru rambursarea sumelor principale și 
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a dobânzii) care urmează să fie plătită în perioada de trei 
următoare luni conform prezentului Contract. 

„Contract privind Contul  
de Rezervă pentru  
Serviciul Datoriei” înseamnă contractul privind contul de rezervă pentru 

serviciul datoriei încheiat la data de 13 august 2014, astfel 
cum va fi modificat și reafirmat la o dată anterioară datei 
primei Trageri din Credit conform prezentului Contract 
potrivit unor termeni satisfăcători pentru BERD, între 
BERD, Debitor și Banca Proiectului, care reglementează 
finanțarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă 
pentru Serviciul Datoriei, astfel cum acest contract poate fi 
modificat din timp în timp, în conformitate cu prevederile 
acestuia, contract ale cărei formă și conținut vor fi 
satisfăcătoare pentru BERD. 

"Neexecutare" înseamnă orice Caz de Neexecutare sau orice eveniment 
care, prin transmiterea unei notificări, odată cu trecerea 
timpului sau cu luarea oricărei hotărâri, sau orice 
combinație a acestora, ar deveni un Caz de Neexecutare. 

"Data Stabilirii  
Dobânzii Penalizatoare" înseamnă data care survine în termen de două Zile 

Lucrătoare anterior primei zile a Perioadei Dobânzii 
Penalizatoare relevante (sau, la alegerea BERD, prima zi  a 
respectivei Perioade a Dobânzii Penalizatoare). 

"Perioada Dobânzii  
Penalizatoare" înseamnă, cu privire la orice sumă a cărei scadență la plată 

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

"Contract de Delegare" înseamnă contractul de delegare nr. 122 încheiat la data de 
12 mai 2009, astfel cum a fost modificat prin Actele 
Adiționale nr. 1-9, între 105 unități teritorial-
administrative, inclusiv, printre altele, Județul și 
Municipiul, acționând prin intermediul ADI, în calitate de 
autoritate contractantă, și Debitorul, în calitate de operator 
regional și astfel cum poate fi ulterior modificat în mod 
periodic conform unor termeni satisfăcători pentru BERD.  

"Cerințe de Performanță  
Specifice"  înseamnă Cerințele de Performanță de la 1 la 8 și 10 (sau, 

în funcție de context, oricare dintre aceste Cerințe de 
Performanta) din Cerințele de Performanță din mai 2014 
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legate de Politica de Mediu și Politica Socială a BERD din 
mai 2014. 

"Tragere din Credit" înseamnă plata oricărei părți din Credit la un moment dat 
conform Secțiunii 3.02 sau, în funcție de context, suma 
principala a acesteia a cărei scadență la plată a fost depășită 
la un moment dat. 

"Acțiune de Divulgare" înseamnă orice asemenea acțiune definită în Politica și 
Procedurile de Executare. 

"Proiect BERD" înseamnă un "Proiect al Băncii" astfel cum acest termen 
este definit în Politica și Procedurile de Executare.  

"Resurse BERD" înseamnă resursele de capital obișnuite ale BERD. 

"Acțiune de Executare" înseamnă orice asemenea acțiune definită în Politica și 
Procedurile de Executare 

"Politica și Proceduri  
de Executare"  înseamnă Politica și Procedurile de Executare BERD din 

data de 4 octombrie 2017, astfel această politică si aceste 
proceduri pot fi modificate în mod periodic, și orice politică 
sau proceduri adoptate de BERD ca succesor sau înlocuitor 
al acestor politici și proceduri. 

"Planul de Măsuri Sociale  
și de Protecție a Mediului" înseamnă planul de măsuri sociale și de protecție a mediului 

care conține măsuri de prevenire și îmbunătățire, o copie a 
acestora fiind atașată la prezentul Contract în Anexa 2, 
astfel cum acest plan poate fi modificat în mod periodic cu 
acordul prealabil dat în scris al BERD în conformitate cu 
prevederile din Secțiunea 5.03(c). 

"Legislația privind Protecția 
Mediului și Protecția 
Socială" înseamnă orice lege sau regulament aplicabil cu privire la: 

(a) poluarea sau protecția mediului, inclusiv legile sau 
regulamentele privind participarea la luarea 
deciziilor; 

(b) condițiile de muncă și angajare; 

(c) sănătatea și securitatea muncii; 

(d) sănătatea și siguranța publică; 
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(e) populația locală; 

(f) patrimoniul cultural; sau 

(g) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive 
economice.   

"Aspecte de Mediu și  
Sociale" înseamnă orice aspect care face obiectul oricărei Legislații 

privind Protecția Mediului și Protecția Socială, oricărei 
Cerințe de Performanță Specifice sau Planului de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului.   

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

"Proiectul de Coeziune UE" înseamnă proiectul de extindere și modernizare a 
infrastructurii și serviciilor de apă și canalizare ale 
Debitorului în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare al Uniunii Europene 2014-2020. 

"Caz de Neexecutare" înseamnă oricare dintre evenimentele sau cazurile 
menționate în Secțiunea 7.01. 

"Credit Existent" înseamnă "Creditul" astfel cum acesta este definit în 
Contractul de Credit Existent. 

"Contract de Credit  
Existent" înseamnă contractul de credit (Operațiunea nr. 43189) 

încheiat între Debitor și BERD la data de 10 septembrie 
2013, astfel cum poate fi modificat în mod periodic. 

"Datorie Financiară" înseamnă, cu privire la orice persoană, orice Datorie a 
persoanei respective pentru sau în legătură cu: 

(a) sume de bani împrumutate; 

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

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

(d) valoarea oricărei obligații în legătură cu orice 
contract de închiriere sau de închiriere și vânzare, 
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care, conform IFRS, ar fi calificată drept o obligație 
conform bilanțului contabil (alta decât orice obligație 
în legătură cu orice contract de închiriere sau de 
închiriere și vânzare care, conform IFRS în vigoare 
înainte de 1 ianuarie 2019, ar fi fost tratată ca un 
leasing operațional); 

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

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

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

(h) orice obligație de regres asumată în legătură cu o 
garanție, indemnizație, obligațiune, documente de 
credit sau alte efecte de comerț emise de către o bancă 
sau instituție financiară; și 

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

"Situații Financiare" înseamnă situațiile financiare (inclusiv bilanțul, contul de 
profit și pierdere, situația modificărilor de capital, situația 
fluxurilor de numerar și notele la acestea, cuprinzând un 
rezumat al politicilor contabile semnificative și alte note 
explicative) ale Debitorului întocmite în conformitate cu 
IFRS.  

"Exercițiu Financiar" înseamnă perioada care începe în fiecare an la data de 1 
ianuarie și care se încheie la data de 31 decembrie, sau o 
alta perioada pe care Debitorul, cu acordul BERD, o poate 
desemna în mod periodic ca reprezentând exercițiul 
contabil al Debitorului. 

"Acorduri de Finanțare" înseamnă: 
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(a) prezentul Contract, 

(b) Contractul de Asistență pentru Proiect, 

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

(d) Scrisoarea de Notificare ADI, 

(e) Scrisoarea de Informare, 

(f) cererile de Tragere din Credit menționate în 
Secțiunea 3.02, și 

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

"Plan de Finanțare" înseamnă planul pentru finanțarea Proiectului astfel cum 
este menționat în Secțiunea 2.01(c). 

"Autoritate  
Guvernamentală"  înseamnă guvernul oricărei tari, al oricărei subdiviziuni 

politice a unei tari, la nivel statal, regional sau local, și orice 
agenție, autoritate, sucursala, departament, organ de 
reglementare, instanță, bancă centrală sau altă entitate care 
exercită puteri sau funcții executive, legislative, judiciare, 
fiscale, de reglementare sau administrative ale, sau care 
aparțin guvernului sau oricărei subdiviziuni al acestuia 
(inclusiv organe suprastatale), precum și toți funcționarii, 
agenții și reprezentanții fiecărora dintre cele menționate 
mai sus. 

"ADI" înseamnă asociația de dezvoltare intercomunitară 
"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia". 

"Scrisoarea de  

Notificare ADI" înseamnă o scrisoare de la data prezentului Contract sau din 
jurul acestei date transmisa de Debitor si de BERD către 
ADI, notificând ADI în ceea ce privește Acordurile de 
Finanțare și solicitând ADI să informeze BERD în legătură 
cu orice eveniment sau condiție care ar putea avea un efect 
advers semnificativ asupra Proiectului, Contractului de 
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Delegare sau asupra abilității Debitorului de a-și îndeplini 
oricare dintre obligațiile sale în baza Contractului de 
Delegare sau în baza prezentului Contract, într-o formă și 
cu un conținut satisfăcătoare pentru BERD. 

"IFRS" înseamnă Standardele Internaționale de Raportare 
Financiara elaborate sau adoptate de Consiliul pentru 
Standarde Internaționale Contabile și aplicate în mod 
consecvent. 

"Rată Interbancară" înseamnă:  

(a) pentru prima Perioadă de Dobândă a fiecărei 
Trageri din Credit, rata anuală oferită la depozite în 
Moneda Creditului care este publicată pe Pagina de 
Referință  la ora 11:00 a.m., ora Bucureștiului, la 
Data de Determinare a Dobânzii relevantă, pentru o 
perioadă care este egală cu durata respectivei 
Perioade de Dobândă (sau în cazul în care nicio 
astfel de rata nu este publicată pe Pagina de 
Referință pentru o perioadă egală cu durata 
respectivei Perioade de Dobândă, ci rate ("Rate de 
Referință") sunt publicate pe Pagina de Referință 
atât pentru o perioadă care este mai scurtă decât 
durata respectivei Perioade de Dobândă, cât și 
pentru o perioadă care este mai lungă decât durata 
respectivei Perioade de Dobândă, Rata Interbancară 
va fi rata (rotunjită în sus, dacă este necesar, până la 
patru zecimale) care ar fi aplicabilă pentru o 
perioadă egală cu durata respectivei Perioade de 
Dobândă determinată prin utilizarea interpolării 
liniare prin referință la Rata de Referință care este 
publicată pe Pagina de Referință pentru perioada 
care este următoarea mai scurtă decât durata 
respectivei Perioade de Dobândă și la Rata de 
Referință care este publicată pe Pagina de Referință 
pentru perioada care este următoarea mai lungă 
decât durata respectivei Perioade de Dobândă); și 

(b) pentru fiecare Perioadă de Dobândă ulterioară, rata 
anuală oferită la depozite în Moneda Creditului care 
este publicată pe Pagina de Referință  la ora 11:00 
a.m., ora Bucureștiului, la Data de Determinare a 
Dobânzii relevantă, pentru o perioada care are 
durata cea mai apropiata de cea a respectivei 
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Perioadă de Dobândă (sau, în cazul în care două 
perioade au aceeași durată cu cea a Perioadei de 
Dobândă, media celei doua rate relevante);  

cu mențiunea că: 

(i) în cazul în care, din orice motiv, Rata Interbancară nu 
poate fi stabilită la acel moment prin referire la Pagina de 
Referință, Rata Interbancară aplicabilă pentru această 
Perioadă de Dobândă va fi rata anuală pe care BERD o 
stabilește ca reprezentând media aritmetică (rotunjită în 
plus, dacă este necesar, până la patru zecimale) a ratelor 
anuale oferite pentru depozite în Moneda Creditului într-o 
sumă comparabilă cu partea din Credit stabilită a fi scadentă 
în această Perioadă de Dobândă pe o perioadă egală cu 
această Perioadă de Dobândă, care sunt fixate de băncile 
care acordă împrumuturi pe piața interbancară din 
București și care sunt comunicate BERD de cel puțin două 
bănci importante care activează pe piața interbancară din 
București, alese de BERD; și  

(ii) în cazul în care, conform acestei definiții a „Ratei 
Interbancare”, Rata Interbancară ar fi sub zero, Rata 
Interbancară va fi considerată zero. 

„Data Stabilirii Dobânzii” înseamnă, pentru orice Perioadă de Dobândă, data care 
survine în termen de două Zile Lucrătoare anterior primei 
zile a Perioadei de Dobândă relevante. 

"Data de Plată a Dobânzii" înseamnă orice zi care este 10 martie, 10 iunie, 10 
septembrie sau 10 decembrie din orice an; sub condiția că, 
dacă orice Dată de Plată a Dobânzii ar cădea într-o zi care 
nu este o Zi Lucrătoare, atunci Data respectivă de Plată a 
Dobânzii va fi modificată în următoarea Zi Lucrătoare 
succesivă din aceeași lună calendaristică sau, dacă nu mai 
există o altă Zi Lucrătoare succesivă în aceeași lună 
calendaristică, în Ziua Lucrătoare imediat precedentă. 

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

„Standardele  
Internaționale de Audit”  înseamnă Standardele Internaționale de Audit emise de 

Federația Internațională a Contabililor. 

"Scrisoare de Informare"  înseamnă scrisoarea de informare din data de [  ] transmisă 
de Debitor către BERD. 

„Licențe” înseamnă toate licențele și/sau autorizațiile necesare emise 
de ANRSC Debitorului și care sunt legal necesare pentru ca 
Debitorul să își poată desfășura activitatea de operator 
regional, incluzând dar fără a se limita la Licența de 
Operare. 

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

"Credit" înseamnă suma maximă principală a creditului prevăzută in 
Secțiunea 3.01 sau, după cum poate rezulta din context, 
suma principală din acest credit care este datorata la un 
moment dat. 

„Moneda Creditului” înseamnă moneda în care este exprimat Creditul astfel cum 
este prevăzut în Secțiunea 3.01. 

"Datorie pe Termen Lung" înseamnă, la orice data în legătura cu orice persoana, orice 
Datorie Financiară a persoanei respective care este scadenta 
în întregime sau parțial, sau a cărei plată finală este 
scadentă, în termen de mai mult de un an de la data 
respectivă. 

"Marja" înseamnă 1,75% pe an, sub rezerva oricăror ajustări 
efectuate periodic în conformitate cu Secțiunea 3.05 (b). 
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"Eveniment care  
Afectează Piața" înseamnă:  

(a) la Data Stabilirii Dobânzii pentru Perioada de 
Dobândă relevantă sau la Data Stabilirii Dobânzii 
Penalizatoare pentru Perioada de Dobândă 
Penalizatoare relevantă, Pagina de Referință nu este 
disponibilă și niciuna din băncile majore care 
activează pe piața interbancară din București nu 
furnizează sau o singură astfel de bancă furnizează 
BERD o rată pentru stabilirea Ratei Interbancare 
pentru Moneda Creditului pentru Perioada de 
Dobândă relevantă sau a ratei dobânzii 
penalizatoare pentru Moneda Creditului pentru 
Perioada de Dobândă Penalizatoare relevantă, după 
caz; sau 

(b) înainte de sfârșitul zilei în Londra la Data Stabilirii 
Dobânzii pentru Perioada de Dobândă relevantă sau 
la Data Stabilirii Dobânzii Penalizatoare pentru 
Perioada de Dobândă Penalizatoare relevantă, (1) 
BERD stabilește că costurile suportate de BERD 
sau (2) BERD primește o notificare de la unul sau 
mai mulți Participanți ale căror participații cumulate 
la Credit depășesc 35% din Credit conform căreia 
costurile suportate de Participantul(ții) respectiv(i), 
după caz, pentru obținerea de depozite 
corespunzătoare pe piața interbancară din București 
ar depăși Rata Interbancară. 

"Efect Advers Semnificativ" înseamnă un efect advers semnificativ asupra: 

(a) abilității Debitorului, a Consiliului Județean sau a 
Municipiului de a îndeplini sau de a respecta oricare 
dintre obligațiile sale în baza oricărui Acord de 
Finanțare;  

(b) legalității, valabilității, caracterului executoriu și 
naturii angajante a oricărui Acord de Finanțare sau 
Contract privind Proiectul sau asupra drepturilor 
juridice, remediilor și prioritarilor BERD în baza 
oricăruia dintre Acordurile de Finanțare; 

(c) abilității Debitorului de a implementa sau de a pune 
în funcțiune Proiectul în mod semnificativ în 
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maniera avuta în vedere prin Acordurile de 
Finanțare și prin Contractele privind Proiectul; sau 

(d) activității, operațiunilor, bunurilor situației sau 
perspectivelor financiare ale Debitorului. 

„Contul ÎÎD” înseamnă un cont de rezervă constituit și utilizat de Debitor 
în conformitate cu Legislația ÎÎD.  

„Legislația ÎÎD” înseamnă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198 din 
2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului 
de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial nr. 
1193 din 30 decembrie 2005, astfel cum a fost aprobată prin 
Legea nr. 108/2006 si modificată prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 32/2014 și prin Legea nr. 
249/2016. 

„Investiții Fără Co-finanțare” înseamnă finanțarea prin Trageri din Credit a oricăror 
investiții care sunt incluse in Planul de Achiziții Publice dar 
care nu sunt co-finanțate in baza Contractului privind 
Fondurile de Coeziune. La data semnării prezentului 
Contract, nu sunt incluse astfel de investiții in Planul de 
Achiziții Publice si includerea lor este condiționată de, la 
deplina discreție a BERD, modificarea prezentului Contract 
pentru includerea unor astfel de investiții în definiția 
Proiectului și de aprobarea modificării Planului de Achiziții 
Publice. 

„Licența de Operare” înseamnă licența nr. 3187 din 30 martie 2015 emisă prin 
Ordinul ANRSC nr. 134 din 30 martie 2015 și modificată 
ulterior prin Ordinul ANRSC nr. 171 din 23 aprilie 2019. 

„Participant” înseamnă o persoană de la care BERD primește un 
angajament formal de a dobândi o Participație prin 
încheierea, sau prin accederea la, un contract privind 
participarea încheiat cu BERD. 

"Participație" înseamnă o participație în Credit sau, după cum contextul o 
poate impune, într-o Tragere din Credit. 

 „Sarcini Permise” înseamnă Sarcinile prevăzute în Secțiunile 6.05(1) și 
6.05(2). 
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"Plan de Achiziții Publice" înseamnă planul de achiziții publice atașat în Anexa 1 
(Planul de Achiziții Publice) la prezentul Contract, astfel 
cum este actualizat în mod periodic conform Secțiunii 
5.13(b). 

"Politicile și Regulile de 
 Achiziții" înseamnă regulile de achiziții pentru operațiunile din 

sectorul public în baza Politicilor și Regulilor de Achiziții 
pentru Proiectele Finanțate de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum sunt modificate 
periodic. 

 
"Practică Interzisă"  are înțelesul definit în Politica și Procedurile de Executare 

Silită în vigoare la data prezentului Contract. 

„Proiect”  înseamnă co-finanțarea prin Trageri din Credit a 
contractelor de achiziție (inclusiv orice ordin de modificare 
și variație a acestor contracte de achiziție) pentru lucrările 
de extindere, reabilitare și modernizare privind 
infrastructura de alimentare cu apă și canalizare din județele 
Dolj și Gorj co-finanțate prin intermediul fondurilor de 
coeziune puse la dispoziție conform Contractului privind 
Fondurile de Coeziune, care urmează să fie achiziționate 
conform Planului de Achiziții Publice, cu condiția ca: (i) 
aceste contracte să nu fie atribuite în funcție de 
naționalitatea ofertantului, țara sa de origine sau 
proveniența străină a conținutului bunurilor; (ii) BERD să 
nu finanțeze TVA-ul aferent contractelor listate în Planul de 
Achiziții Publice; și (iii) aceste contracte să nu fie atribuite  
unui furnizor, contractor sau consultant sau oricărui sub-
furnizor, subcontractor sau sub-consultant inclus în lista 
BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru 
atribuirea de contracte cu finanțare BERD sau pentru 
finanțare BERD, astfel cum această listă este disponibilă pe 
site-ul web al BERD, și, pentru evitarea oricăror îndoieli, 
indiferent daca elementele co-finanțate ar constitui 
"cheltuieli eligibile" pentru scopurile Articolului 42 din 
Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013. 

„Contractele privind 
Proiectul” înseamnă: 

(a) Contractul de Delegare; 

(b) Contractul privind Fondurile de Coeziune;  
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(c) Licențele; și 

(d) orice alt acord sau document pe care BERD și 
Debitorul îl poate desemna periodic ca reprezentând 
un Contract privind Proiectul. 

„Banca Proiectului” înseamnă Garanti Bank S.A. - Agenția Craiova sau orice 
altă bancă autorizată să funcționeze în România care este 
acceptabilă pentru BERD și este aleasă prin mijloace legale 
de către Debitor ca să devină parte contractantă la 
Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei.  

„Mecanismului de Reclamație  
al Proiectului” înseamnă mecanismul de tragere la răspundere al BERD, 

astfel cum este prevăzut în Regulamentul de Procedură al 
Mecanismului de Reclamație al Proiectului (PCM) din mai 
2014, astfel cum aceste reguli pot fi modificate, completate 
sau înlocuite periodic. 

„Contractul de Asistență 
pentru Proiect” înseamnă contractul de asistență pentru proiect din data de 

10 septembrie 2013 încheiat între Debitor, Județ, Municipiu 
și BERD, astfel cum va fi modificat și reafirmat la o dată 
anterioară datei primei Trageri din Credit conform 
prezentului Contract potrivit unor termeni satisfăcători 
pentru BERD, care definește termenii și condițiile asistenței 
pentru Proiect care va fi acordată de Consiliul Județean și 
de Municipiu. 

„Pagină de Referință” înseamnă afișarea ratelor pentru RON pe piața interbancară 
din România pentru depozitele în Moneda Creditului, 
denumită pagina RBOR de pe serviciile Thomson Reuters, 
în coloana din dreapta marcată MEDIE (AVERAGE) (sau 
orice altă pagină sau coloană care o poate înlocui). 

„Regionalizare” înseamnă extinderea ariei de servicii a Debitorului în scopul 
furnizării și gestionării serviciilor de apă și apă uzată către 
alte autorități locale din Județ și din alte județe învecinate. 

„Regulile din România  
privind Achizițiile” înseamnă politicile și reglementările din Uniunea 

Europeană și din România privind domeniul achizițiilor 
publice aplicabile Proiectului. 

"RON" sau "Leu" înseamnă moneda legală a României. 
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"Acționari" înseamnă unitățile administrativ-teritoriale enumerate în 
cadrul Secțiunii 2.02(c) din prezentul Contract și alte unități 
administrativ-teritoriale ce aderă la ADI și la Contractul de 
Delegare, în mod periodic după data prezentului Contract 
în conformitate cu legile aplicabile. 

 „Datorie pe Termen Scurt” înseamnă, în legătură cu orice persoană, orice Datorie 
Financiară a acelei persoane cu excepția Datoriei pe 
Termen Lung. 

"Filială"  înseamnă, în legătura cu orice entitate, orice altă entitate al 
cărei capital este deținut în procent de peste 50%, în mod 
direct sau indirect, de către entitatea respectivă, sau care 
este controlată în mod efectiv, în altă manieră, de către 
entitatea respectivă. 

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

 „Regulile UNCITRAL” înseamnă Regulile de Arbitraj UNCITRAL (astfel cum au 
fost revizuite in 2010). 

Secțiunea 1.02. Interpretare 

(a) În prezentul Contract, dacă contextul nu impune altfel, cuvintele la singular includ 
pluralul și viceversa. 

(b) În prezentul Contract, o referire la un Articol, Secțiune, Anexă sau Apendice 
specificate va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol sau Secțiune specificată, 
sau la Anexa sau Apendicele din prezentul Contract. 

(c) În prezentul Contract, o referire la (i) o modificare sau la un contract modificat 
include o completare, schimbare (inclusiv prin renunțare sau acord), cesiune, novație, 
reformulare sau readoptare, și  (ii) un contract va fi interpretat ca o referire la un astfel de 
contract, astfel cum acesta poate fi modificat în mod periodic. 

(d) În prezentul Contract, titlurile și Cuprinsul sunt inserate exclusiv pentru facilitarea 
referirilor și nu vor afecta interpretarea prezentului Contract. 

(e) În prezentul Contract, termenul "control" (inclusiv, cu înțelesuri corelate, termenii 
"controlat de" și "sub control comun cu"), utilizat cu referire la o persoană, înseamnă 
deținerea, direct sau indirect, a puterii de a direcționa sau determina direcția conducerii și 
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politicilor respectivei persoane, fie prin proprietatea asupra acțiunilor cu drept de vot, în 
baza contractului, sau în alt mod. 

(f) În prezentul Contract, o Neexecutare este nesoluționată sau continuă până la data la 
care este remediată sau BERD renunță la invocarea acesteia în scris. 

(g) În prezentul Contract, o referire la un document "în Forma Convenită" înseamnă că 
forma respectivului document a fost convenită de părțile la acesta și că o copie a acestuia 
a fost semnată cu inițiale, în scopul identificării de către BERD și de Debitor. 

(h) În prezentul Contract, orice referire la "lege" înseamnă orice lege (incluzând orice 
lege comună sau uzuală) și orice tratat, constituție, statut, legislație, decret, act normativ, 
regulă, regulament, hotărâre, ordin, somație, ordonanță, decizie, sentință sau altă măsură 
legislativă sau administrativă, sau hotărâre judecătorească sau arbitrală din orice 
jurisdicție, care are forță de lege sau respectarea căreia este în conformitate cu practica 
generală din jurisdicția respectiva. 

(i) În prezentul Contract, orice referire la o prevedere a legii este o referire la respectiva 
prevedere așa cum este modificată sau readoptată în mod periodic. 

(j) În prezentul Contract, o referire la o "persoană" include orice persoană, fizică sau 
juridică, firmă, societate, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice asociere, 
trust sau parteneriat (cu personalitate juridică individuală sau nu) sau două sau mai multe 
dintre cele de mai sus, iar referirile la o "persoană" includ și succesorii de drept ai acesteia, 
cesionarii permiși și mandatarii permiși.   

(k) În prezentul Contract, se va considera că termenii "inclusiv" și "include" vor fi 
urmați de expresia "fără limitare", chiar și când această expresie lipsește. 

Secțiunea 1.03. Termeni care nu sunt proprii limbii engleze 

În prezentul Contract, atunci când este vorba de un concept juridic românesc sau o entitate 
de naționalitate română, o referire la: 

(a) o sarcină, garanție sau drept de garanție include: ipotecă (mobiliară și 
imobiliară), gaj, privilegiu, garanție reală, garanție financiară, garanție personală 
(inclusiv fideiusiune, scrisoare de garanție, scrisoare de confort, cauțiune reală), 
operațiuni asimilate ipotecilor, cesiune pentru cauza de garanție, servitute, sarcina, uz, 
uzufruct, privilegiu, drept de preferință, drept de preempțiune, drept de retenție, drept de 
prim refuz, opțiune; 

(b) o lichidare, dizolvare, administrare specială, reorganizare, faliment sau 
insolvență include: insolvență, reorganizare judiciară, faliment, lichidare, mandat ad-
hoc, concordat preventiv, procedura generală, procedura simplificată, procedură 
străină, dizolvare, lichidare, criză financiară, redresare financiară, măsură de 
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intervenție timpurie, măsură de prevenire a crizelor, măsură de gestionare a crizelor, 
rezoluție; 

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

(d) un administrator judiciar, administrator sau alt funcționar similar include: 
judecător sindic, administrator, administrator special, administrator judiciar, executor 
judecătoresc, lichidator judiciar, mandatar ad-hoc și administrator concordatar;  

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

(f) confiscare, expropriere, naționalizare, intervenție, limitare include: 
expropriere, naționalizare, confiscare, rechiziție sau orice procedură similară. 

ARTICOLUL II – DECLARAȚII ȘI GARANȚII 

Secțiunea 2.01. Declarații privind Proiectul 

 Debitorul declară și garantează după cum urmează: 

(a) Descrierea Proiectului.   

(1) Proiectul este conform, în toate privințele semnificative, cu descrierea 
detaliată astfel cum este inclusă în Anexa 4 (Descrierea Proiectului) (sub rezerva 
oricărei modificări la care BERD poate consimți în scris).   

(2) Informațiile conținute în Scrisoarea de Informare, cu excepția estimărilor sau 
proiecțiilor financiare, sunt adevărate, complete și corecte în toate privințele 
semnificative, iar Scrisoarea de Informare nu conține nicio declarație neadevărată 
sau de natură să inducă în eroare și nu omite niciun fapt semnificativ necesar pentru 
ca respectivele declarații să nu fie neadevărate sau să nu inducă în eroare.   
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(3) La data prezentului Contract, în măsura în care orice informație conținută în 
Scrisoarea de Informare se referă la previziuni financiare sau estimări ale unor 
evenimente viitoare, astfel de previziuni și estimări au fost realizate cu bună-
credință, acordându-se judecată cuvenită și prudentă tuturor factorilor relevanți și 
bazându-se pe prezumții care erau rezonabile la momentul la care respectivele 
previziuni sau estimări au fost realizate, iar de la data la care acestea au fost realizate 
nu a intervenit nimic care ar putea să le facă nerezonabile. 

(b) Costurile estimate ale Proiectului.  La data prezentului Contract, costul total 
estimat al Proiectului este de aproximativ 374.615.604 EUR(fără TVA). 

(c) Planul de Finanțare.  Sursele anticipate de finanțare a Proiectului sunt după cum 
urmează: 
 

Surse EUR RON Procent  
Finanțare din surse 
europene si alte surse 

349.615.604 1.653.700.000 93,33 

Datorie principală BERD 
 

25.000.000 118.250.000 6,67 

Finanțare totală 374.615.604 1.771.950.000 100,00 

Secțiunea 2.02. Declarații privind Debitorul 

 Debitorul declară și garantează după cum urmează: 

(a) Înființare.  Debitorul este o societate pe acțiuni de tip închis care este organizată și 
funcționează legal, și, în măsura în care este aplicabil, are un statut reputabil și compatibil 
(good standing) cu legislația din România, și este înregistrată, în măsura în care este 
necesar conform legii aplicabile, la toate autoritățile competente din orice jurisdicție în 
care își desfășoară activitatea sau în care deține active și are capacitate deplină de a deține 
proprietățile pe care le deține sau pe care le va deține pentru scopurile Proiectului și de a 
desfășura activitatea pe care o desfășoară în acest moment sau pe care o va desfășura 
pentru scopurile Proiectului. 

(b) Filiale.  Debitorul nu are Filiale. 

(c) Capital social.  Debitorul are un capital autorizat în sumă de 25.336.000 RON, 
constituit din 31.670 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 800 RON. În 
continuare, este prezentată o listă cu toți acționarii Debitorului, cu participațiile 
corespunzătoare fiecăruia, la data prezentului Contract: 
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Acționar Număr de acțiuni   Procent 

Municipiul Craiova 29.050 91,727184% 
Județul Dolj  2.000 6,315125% 
Orașul Filiași 500 1,578781% 
Comuna Băileşti  60 0,189454 
Comuna Călărași  10 0,031576% 
Comuna Breasta  10 0,031576% 
Orașul Dăbuleni 10 0,031576% 
Orașul Bechet 10 0,031576% 
Orașul Segarcea 10 0,031576% 
Orașul Calafat 10 0,031576% 

Total 31.670 100 
 

Toate acțiunile enumerate mai sus au fost emise în mod legal și integral plătite și toate 
contribuțiile în natură ale acționarilor au fost vărsate pentru întreaga valoare comercială.  
Singurele acțiuni emise de Debitor sunt acțiunile înregistrate.  Nu există niciun drept de 
opțiune, garanție sau instrumente convertibile sau care pot fi schimbate în acțiuni sau care 
pot fi exercitate în acțiuni sau alte contracte în legătură cu acțiunile existente ale 
Debitorului sau în legătură cu emiterea de acțiuni suplimentare, din orice clasă sau de 
orice fel, ale Debitorului.  Nicio persoană nu are niciun drept (altfel decât în calitate de 
acționar sau în altă calitate astfel cum este prevăzut în Ordonanța Guvernului României 
nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, astfel cum a fost 
modificată la zi) de a participa la profiturile Debitorului. 

(d) Administratori și Funcționari.  La data prezentului Contract, administratorii 
Debitorului sunt [dl Adrian Bonescu, dl Silviu Ionel Dumitru, dl Virgil-Daniel Ilie, dl 
Constantin Mitriţă, dl Gheorghe Barbărasă, dl Dragu Paul-Alin și dl Marian Ghencioiu], 
Directorul General al Debitorului este dna Adriana Cîmpeanu, Directorul General 
Adjunct al Debitorului este [__________] si [Directorul Economic] [Contabilul Sef] al 
Debitorului este [__________].1 
 
(e) Situații Financiare.  Bilanțul contabil al Debitorului la data de 31 decembrie 2018 
și declarațiile de venituri în legătură cu acesta, declarațiile privind modificările capitalului 
social, declarațiile privind fluxurile de numerar și notele, conținând un rezumat al 
politicilor contabile importante și alte note explicative ale Debitorului pentru Exercițiul 
Financiar încheiat la acea dată, certificat de Auditori, prezintă corect situația financiară, 
performanța financiară și fluxurile de numerar ale Debitorului la data respectivului bilanț 
contabil și pentru perioada acoperită de respectivele declarații de venituri, declarațiile de 
modificare a capitalului social și declarațiile privind fluxurile de numerar și au fost 
realizate în conformitate cu IFRS. Debitorul nu a avut, la data respectivului bilanț 
                                                 
1 NOTA catre Debitor: va rugam sa ne furnizati Scrisoarea de Informare. 
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contabil, obligații importante sub condiție, obligații privind Taxele sau angajamente 
forward sau pe termen lung neobișnuite neînregistrate sau menționate cu rezerve în bilanț 
sau în notele la acesta.  De la data bilanțului contabil, Debitorul nu a suferit niciun Efect 
Advers Semnificativ, nu a suportat pierderi sau obligații substanțiale sau neobișnuite și 
nici nu și-a asumat sau nu a consimțit a-și asuma nicio obligație substanțială sau 
neobișnuită cu excepția Acordurilor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul. 

(f) Titlu asupra Activelor.  Debitorul deține în proprietate și are titluri valabile și 
transferabile asupra tuturor bunurilor sale, dreptul de proprietate asupra acestora fiind 
reflectat în cel mai recent bilanț contabil la care se face referire în Secțiunea 2.02(e), cu 
excepția bunurilor considerate a face parte din domeniul public conform legislației 
aplicabile.  În ceea ce privește bunurile Debitorului care sunt considerate a face parte din 
domeniul public și care sunt necesare pentru implementarea Proiectului, Debitorul are 
drepturi de folosință, de administrare și/sau de exploatare valide în conformitate cu 
legislația aplicabilă. Aceste active nu sunt grevate de nicio restricție sau obligație care ar 
putea avea un Efect Advers Semnificativ.  Activele Debitorului nu sunt grevate de niciun 
fel de Sarcină, iar Debitorul nu este parte la niciun contract, angajament sau lege, 
condiționat(ă) sau necondiționat(ă), conform căreia ar putea fi constituite orice Sarcini 
asupra activelor sale, cu excepția Sarcinilor Permise. 

(g) Contracte semnificative.  La data prezentului Contract, Debitorul nu este parte la 
niciun contract sau nu s-a angajat să încheie niciun contract, altele decât Acordurile de 
Finanțare și Contractele privind Proiectul: 

 (1) care implică orice consultanță, agenție, consultanță financiară sau contract 
similar de servicii sau aranjament în legătură cu Proiectul; sau 

(2) care ar afecta sau ar putea afecta decizia unui potențial creditor cu privire la 
încheierea acestui Contract și acordarea unui împrumut Debitorului. 

(h) Respectarea legislației.  Debitorul nu încalcă nicio lege aplicabila acestuia și care 
este în vigoare la aceasta data.  După cele mai bune cunoștințe de care dispune Debitorul, 
niciun act normativ care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ nu a fost propus sau 
nu este de așteptat să fie propus.  Toate declarațiile de impunere și situațiile Debitorului 
cerute de lege au fost depuse corespunzător și toate Taxele impuse Debitorului, 
proprietăților și veniturilor sale, scadente și exigibile, au fost plătite, cu excepția celor 
care pot fi plătite în prezent fără penalități sau dobânzi.  Debitorul respecta toate legile 
aplicabile cu privire la spălarea banilor sau finanțarea terorismului.  Nici Debitorul și nici 
Acționarii acestuia și niciunul dintre directorii, administratorii, angajații autorizați, 
Afiliații, agenții sau reprezentanții Debitorului sau ai Acționarilor acestuia nu au efectuat 
sau nu s-au angajat în niciun fel de Practici Interzise în legătură cu Proiectul sau cu orice 
tranzacție descrisă în prezentul Contract. 

(i) Nicio Neexecutare.  Debitorul nu se afla într-o situație de neîndeplinire a 
obligațiilor cu privire la niciun contract, angajament sau obligație la care este parte sau 
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prin care el sau proprietățile și activele sale sunt obligate și nu există nicio Neîndeplinire 
a Obligațiilor. 
 
(j) Respectarea Legislației privind Mediul Înconjurător și Securitatea Socială.  Cu 
excepția celor precizate în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, Debitorul 
și activitățile, operațiunile, activele, echipamentele, bunurile sale, proprietățile sale 
închiriate și orice alte facilități ale sale respectă, în toate privințele semnificative, 
prevederile Legislației privind Protecția Mediului și Protecția Socială.  Nu există niciun 
fel de situații care sa poată da naștere oricărei răspunderi, obligații sau îndatoriri a 
Debitorului, Debitorul deține toate Autorizațiile necesare și, cu excepția chestiunilor 
identificate în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, nu a primit plângeri, 
ordine, directive, revendicări, citații sau notificări de la Autorități Guvernamentale sau 
alte persoane cu privire la: (1) emisiile din aer, (2) deversările în apele de suprafață sau 
subterane, (3) emisiile de zgomot, (4) deversarea de reziduuri solide sau lichide, (5) 
utilizarea, generarea, depozitarea, transportul sau îndepărtarea de substanțe toxice sau 
periculoase, (6) biodiversitatea și sistemele ecologice, (7) condițiile de muncă și de 
angajare, (8) sănătatea și siguranța în muncă, (9) sănătatea și siguranța publică, (10) 
populația locală, (11) patrimoniul cultural și (12) relocarea sau strămutarea persoanelor 
din motive economice.      

(k) Litigii.  Debitorul nu este angajat în, sau după cele mai bune cunoștințe de care 
dispune nu este amenințat de niciun litigiu, procedură arbitrală sau administrativă, al căror 
rezultat ar putea avea un Efect Advers Semnificativ. 

(l)  Instituții financiare internaționale. Nici Debitorul, nici oricare dintre Acționarii, 
directorii, administratorii, angajații autorizați, Afiliații, agenții sau reprezentanții 
Debitorului sau ai vreunui Acționar nu este listat de nicio instituție financiară 
internațională ca fiind exclus de la finanțări acordate de orice asemenea instituție, nici nu 
a făcut altfel obiectul niciunei sancțiuni impuse de orice asemenea instituție. 

(m) Regionalizare. Transformarea Debitorului în operator regional pentru furnizarea 
serviciilor de apă și canalizare a fost făcută cu respectarea tuturor legilor și regulamentelor 
aplicabile în România și Debitorul își desfășoară activitatea ca operator regional pentru 
furnizarea serviciilor de apă și canalizare în conformitate cu legislația română aplicabilă, 
incluzând, dar fără a se limita la (i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, astfel cum a fost modificată și completată, și (ii) Legea nr. 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum a fost modificată și 
completată. 

(n) Renunțare la Imunitate. Clauza privind renunțarea la imunitatea de stat stipulată 
în Secțiunea 8.12  este validă și produce efecte față de Debitor. 

Secțiunea 2.03. Declarații privind Contractele 
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 Debitorul declară și garantează după cum urmează: 

(a) Autoritate corporativă.  Debitorul deține autoritatea corporativă de a încheia și de 
a îndeplini obligațiile din Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul la care 
este parte. 

(b) Autorizare; Punere în Executare; Lipsa Conflictelor.  Acordurile de Finanțare 
și Contractele privind Proiectul la care Debitorul este parte, au fost sau, vor fi, când vor 
fi semnate și transmise, legal autorizate de către Debitor.  Prezentul Contract a fost valabil 
încheiat de către Debitor și constituie, și celelalte Acordurile de Finanțare și Contractele 
privind Proiectul la care Debitorul este parte, atunci când acestea vor fi semnate și 
transmise, vor constitui, obligații legale și valabile ale  Debitorului, care vor putea fi puse 
în executare în conformitate cu condițiile menționate în aceste documente.  Încheierea 
Acordurilor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul și respectarea condițiilor 
acestora: 

(1) nu va duce la nicio încălcare a Actelor Constitutive ale Debitorului sau ale 
vreunei prevederi legale aplicabile Debitorului; 

(2) nu va intra în contradicție și nu va duce la încălcarea niciunei prevederi, și nu 
va necesita obținerea niciunui aviz și nu va duce la constituirea niciunei Sarcini, 
conform oricărui contract sau instrument la care Debitorul este parte sau prin care 
Debitorul sau oricare din activele sale sunt ținuți; și 

(3) nu va reprezenta o neexecutare sau un eveniment care, prin transmiterea unei 
notificări, prin trecerea timpului sau prin realizarea oricărei acțiuni (sau orice 
combinație a acestora), ar reprezenta o încălcare conform oricărui astfel de contract 
sau instrument.  

(c) Aprobări Guvernamentale.  Nu este necesară nicio Autorizație de la nicio 
Autoritate Guvernamentală pentru: 

(1) încheierea, livrarea sau îndeplinirea în mod corespunzător de către Debitor a 
obligațiilor din orice Acord de Finanțare, sau pentru valabilitatea sau caracterul 
executoriu al acestuia (cu excepția (i) notificării Contractului de Credit către Banca 
Națională a României și respectării obligațiilor de raportare privind plățile din 
prezentul Contract, ambele efectuate în conformitate cu Regulamentul Băncii 
Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice 
la Banca Națională a României (astfel cum a fost modificat); și (ii) aprobării 
Contractului de Asistență pentru Proiect de către Consiliul Județean Dolj și de către 
Consiliul Local Craiova); 

(2) desfășurarea Proiectului sau pentru continuarea activității Debitorului, astfel 
cum aceasta este desfășurată în prezent sau astfel cum se așteaptă a fi desfășurată, 
cu excepția (i) Licențelor și (ii) Autorizațiilor care nu sunt necesare la momentul la 
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care această garanție este dată (sau repetată) și care sunt obișnuite sau de o 
importanță minoră și care sunt acordate în mod uzual după o cerere făcută la 
momentul potrivit, sau care trebuie obținute numai pe măsură ce Proiectul 
avansează sau după ce construcția este finalizată (inclusiv prelungirea (sau 
extinderea) Licenței de Operare necesară înainte ca Debitorul să înceapă furnizarea 
de servicii de apă potabilă și/sau canalizare în unitățile administrativ-teritoriale care 
sunt parte la Contractul de Delegare dar în care Debitorul nu furnizează servicii de 
apă potabilă și/sau canalizare la data prezentului Contract) și cu privire la care 
Debitorul nu are cunoștință despre niciun motiv pentru care nu ar putea obține 
asemenea Licențe și Autorizații în timp util; pentru evitarea oricărui dubiu, 
Debitorul declară și garantează că nu operează în nici o unitate administrativ-
teritorială care nu este acoperită de Licența de Operare; și 

(3) semnarea, transmiterea și executarea de către Debitor a oricăruia dintre 
Contractele privind Proiectul sau pentru ca acestea să fie valabile, să producă efecte 
și să poată fi puse în executare. 

(d) Rang egal.  Obligațiile de plată ale Debitorului din Acordurile de Finanțare au un 
rang de prioritate la plată cel puțin egal cu toate creanțele celorlalți creditori ai săi, cu 
excepția creanțelor care au în mod imperativ preferință conform legilor aplicabile 
societăților comerciale în general.  
 
(e) Garanție. Debitorul nu este parte la niciun contract de garanție sau instrument care 
constituie sau este susceptibil de a constitui o Sarcină asupra oricărui activ al său, cu 
excepția Sarcinilor Permise. 

(f) Contractele privind Proiectul.  Contractul de Delegare este în vigoare și produce 
efecte si (cu excepția oricăror modificări la Contractul de Delegare efectuate potrivit 
paragrafului (c) din Secțiunea 5.06 și paragrafului (iv) din Secțiunea 5.17) fără a aduce 
nicio modificare la forma prevăzută în Secțiunea 1.01.  Nu a intervenit nicio încălcare și 
niciun eveniment care, prin transmiterea unei notificări, odată cu trecerea timpului sau cu 
luarea oricărei hotărâri, sau orice combinație a acestora, ar deveni o încălcare a 
Contractului de Delegare. Nici Contractul de Delegare, și nici Contractul de Asistență 
pentru Proiect, nu reprezintă ajutor de stat potrivit regulamentelor UE corespunzătoare și 
nu trebuie notificate și/sau aprobate de către Comisia Europeană sau de către orice altă 
autoritate competentă. Contractul de Delegare a fost acordat Debitorului de către Județ, 
Municipiu și de către celelalte municipii parte la acesta (prin ADI) cu respectarea 
integrală a legislației române aplicabile, incluzând dar fără a se limita la: (i) Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, astfel cum a fost modificată și 
completată, și (ii) Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, astfel cum a fost modificată și completată, și (iii) condițiile legale pentru 
atribuirea directă a Contractului de Delegare către Debitor au fost îndeplinite cumulativ 
la data Contractului de Delegare și sunt în continuare îndeplinite. 
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(g) Taxe.  Nu se va impune nicio Taxa de către nicio Autoritate Guvernamentală din 
România asupra sau în temeiul încheierii, livrării sau îndeplinirii obligațiilor oricărui 
Acord de Finanțare sau necesara în vederea asigurării legalității, valabilității, caracterului 
executoriu sau posibilității de admitere ca proba în România. 

(h) Scrisoare de Informare.  Informațiile cuprinse în Scrisoarea de Informare sunt 
corecte, complete și exacte cu rezervele cuprinse în respectiva scrisoare. 

(i) Achiziții Publice. Toate bunurile, lucrările și serviciile (i) necesare pentru Proiect 
și achiziționate până la data acestui Contract conform Planului de Achiziții Publice, altele 
decât Investițiile Fără Co-finanțare și (ii) ce vor fi finanțate din sumele din Credit, altele 
decât Investițiile Fără Co-finanțare, au fost achiziționate în conformitate cu Regulile 
Române de Achiziție, și Investițiile Fără Co-finanțare au fost achiziționate în 
conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziții, și niciunul dintre contractele de 
achiziție pentru aceste bunuri, lucrări sau servicii nu a fost atribuit (A) în baza 
naționalității ofertantului, sau a țării sale de origine sau de proveniența străină a 
conținutului bunurilor; și/sau (B) unui furnizor, contractant sau consultant sau oricărui 
sub-furnizor, subcontractant sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau 
entităților neeligibile pentru atribuirea de contracte cu finanțare BERD sau pentru 
finanțare BERD, astfel cum această listă este disponibilă pe site-ul web a BERD. 

Secțiunea 2.04. Confirmarea și repetarea declarațiilor și garanțiilor  

(a) Debitorul confirmă ca a acordat declarațiile și garanțiile conținute în Secțiunile 
2.01, 2.02 și 2.03 cu intenția de a determina BERD sa încheie prezentul Contract și ca 
BERD a încheiat prezentul Contract bazându-se integral pe fiecare dintre declarațiile și 
garanțiile respective.  Debitorul garantează ca nu deține informații cu privire la alte acte 
sau fapte a căror omisiune să determine ca aceste declarații și garanții să fie de natură să 
inducă în eroare sau care ar afecta sau ar fi de așteptat în mod rezonabil să afecteze 
raționamentul unui potențial împrumutător privind creditarea Debitorului. 

(b) Orice declarație sau garanție acordata prin prezentul Contract și care precizează ca 
respectiva declarație sau garanție este acordata în prezentul Contract "la data prezentului 
Contract'' va fi acordata exclusiv la data prezentului Contract și nu se va considera 
repetată ulterior în legătură cu nicio Tragere din Credit efectuata în temeiul prezentului 
Contract.  În legătură cu toate celelalte declarații și garanții acordate în acest Articol II, 
acestea se vor considera repetate la depunerea fiecărei cereri de Tragere din Credit și la 
data fiecărei Trageri din Credit prin referirea la faptele și împrejurările existente la 
momentul respectiv. 

ARTICOLUL III - CREDITUL 
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Secțiunea 3.01. Suma și moneda  

 Sub rezerva prevederilor și condițiilor din prezentul Contract, BERD este de acord 
sa împrumute Debitorului o sumă care să nu depășească 118.250.000 RON. 

Secțiunea 3.02. Trageri din Credit 

(a) Sub rezerva prevederilor Secțiunii 3.03 și ale Articolului IV, Creditul va fi tras de 
BERD în mod periodic, în orice Zi Lucrătoare pe Perioada de Angajament, sub forma 
uneia sau a mai multor Trageri din Credit la cererea Debitorului.  Debitorul poate solicita 
o Tragere din Credit prin depunerea la BERD a unei cereri în original pentru aceasta 
Tragere din Credit sub forma Apendicelui A, având un conținut satisfăcător pentru 
BERD, cu cel puțin cu zece Zile Lucrătoare înainte de data propusa a unei asemenea 
Trageri din Credit.  O astfel de cerere va fi irevocabila și angajanta pentru Debitor, mai 
puțin în cazul în care BERD consimte altfel. 

(b) Tragerile din Credit (altele decât o Tragere din Credit a întregii sume netrase a 
Creditului) se vor efectua în sume care nu vor fi mai mici decât RON 11.825.000. 
Debitorul poate face maxim patru cereri de Tragere din Credit în fiecare Exercițiu 
Financiar. 

(c) Sumele din Credit vor fi folosite de Debitor pentru a finanța până la 40% din 
valoarea fiecărui contract de achiziție specificat în Planul de Achiziții Publice (inclusiv 
orice ordin de modificare și variație a acestor contracte de achiziție) sau orice alt contract 
agreat de BERD, cu excepția Investițiilor Fără Co-finanțare cărora nu li se va aplica limita 
de 40%. 

Secțiunea 3.03. Suspendare și anulare 

(a) În mod periodic, BERD poate suspenda sau anula în baza unei notificări trimise 
Debitorului, dreptul acestuia cu privire la toate sau la o parte din orice Trageri din Credit 
ulterioare: 

(1)  în cazul în care prima Tragere din Credit nu a fost efectuată în termen de doi 
ani de la data prezentului Contract sau altă dată convenită de părțile la prezentul 
Contract; sau 

(2)  în cazul în care un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor a avut loc și continuă; 
sau 

(3)  în cazul în care Consiliul Guvernatorilor BERD a hotărât în conformitate cu 
Articolul 8, alineatul 3, din Acordul de Înființare a Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, că accesul Țării de Operare la resursele BERD trebuie 
suspendat sau modificat în alt mod; sau 
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(4)  dacă un Eveniment care Afectează Piața a avut loc sau continuă să aibă loc; 
sau 

(5) în cazul în care condițiile care permit Debitorului să utilizeze sumele de bani 
din Contractul privind Fondurile de Coeziune nu sunt îndeplinite în mod 
corespunzător și complet, până la prima aniversare a datei prezentului Contract; sau 

(6) dacă fondurile puse la dispoziție în baza Contractului privind Fondurile de 
Coeziune sunt suspendate sau anulate sau Contractul privind Fondurile de Coeziune 
încetează înainte de scadența sa. 

În momentul transmiterii unei asemenea notificări de către BERD, dreptul Debitorului de 
a efectua alte Trageri din Credit va fi suspendat sau anulat astfel cum este indicat în 
notificare.  Exercitarea de către BERD a dreptului de suspendare nu va împiedica BERD 
să-și exercite dreptul său de anulare conform prezentei Secțiuni 3.03, fie pentru același 
considerent, fie pentru un altul, și nu va limita alte drepturi ale BERD în baza Acordurilor 
de Finanțare. 

(b) Debitorul va avea dreptul, în orice moment anterior celei de-a doua aniversări a 
datei prezentului Contract, prin transmiterea unei notificări prealabile către BERD cu cel 
puțin 10 Zile Lucrătoare în avans, să anuleze integral sau parțial orice parte netrasă a 
Creditului până la suma de 23.500.000 RON, cu mențiunea că: 

(1) Debitorul va plăti către BERD în același timp toate cheltuielile de angajament 
acumulate la partea de Credit care urmează să fie anulată și toate celelalte sume 
datorate și exigibile în baza prezentului Contract; 

(2) EBRD este satisfăcută că Debitorul va continua să aibă la dispoziție finanțare 
adecvată ulterior unei astfel de anulări care sa-i permită acestuia să finalizeze 
Proiectul; și 

(3) în cazul unei anulări parțiale a părții netrase din Credit, respectiva anulare va 
fi în sumă de cel puțin 1.000.000 RON. 

Orice astfel de notificare de anulare transmisă de Debitor va fi irevocabilă și obligatorie 
pentru Debitor. Sumele din Credit anulate de Debitor nu mai pot fi restabilite. 

Secțiunea 3.04. Speze, comisioane și onorarii 

(a) Debitorul va plăti BERD în Perioada de Angajament un comision de angajament la 
o rata de: 

(1) 0,00% pe an din suma din Credit care nu a fost trasă sau anulată la un moment 
dat de către Debitor, pentru o perioada de 90 de zile de la data prezentului Contract;  
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(2) 0,15% pe an din suma din Credit care nu a fost trasă sau anulată la un moment 
dat de către Debitor, pentru o perioadă de 12 luni începând ulterior perioadei 
menționate la punctul (1) de mai sus; și 

(3) 0,50% pe an din suma din Credit care nu a fost trasă sau anulată la un moment 
dat de către Debitor, pentru perioada începând ulterior perioadei menționate la 
punctul (2) de mai sus. 

Comisionul de angajament se va acumula zilnic pe durata perioadei relevante și se va 
calcula pe baza numărului efectiv de zile care au trecut în perioada relevantă și a unui an 
de 360 zile și va fi datorat și scadent în arierate la fiecare Data de Plată a Dobânzii (chiar 
dacă nu se datorează dobânda la data respectivă). 
 
(b) Debitorul va plăti BERD un comision de acordare de [ ]2 RON.  Acest comision de 
acordare va fi scadent și plătibil nu mai târziu de cinci Zile Lucrătoare înainte de prima 
Tragere din Credit sau 30 de Zile Lucrătoare de la data prezentului Contract, oricare dintre 
aceste date survine prima. 

(c) Spezele, comisioanele și onorariile la care se face referire în aceasta Secțiune 3.04 
sunt nerambursabile și nu includ nicio Taxa care ar putea fi percepută în legătură cu aceste 
speze, comisioane sau onorarii.  Daca se va percepe orice astfel de Taxa, Debitorul o va 
plăti BERD simultan cu plata spezelor, comisioanelor sau onorariilor datorate și scadente. 

Secțiunea 3.05. Dobânda 

(a) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 3.06,Debitorul va plăti dobândă la suma 
principală a fiecărei Trageri din Credit care este scadentă în mod periodic în fiecare 
Perioadă de Dobândă pentru respectiva Tragere din Credit la o rată egală cu suma dintre 
valoarea Marjei și, sub rezerva Secțiunii 3.07, Rata Interbancară aferentă acestei Perioade 
de Dobândă. 

(b) Independent de cele de mai sus, începând cu prima Dată de Plată a Dobânzii care 
survine ulterior celei de-a patra aniversări a datei prezentului Contract și după această 
dată, Marja va fi ajustată după cum urmează:  

(i) dacă Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei, astfel cum este stabilită de către 
BERD, este egală cu sau mai mare de 1,4 la 1,0 dar mai mică de 1,5 la 1,0, Marja 
va fi scăzută cu 0,25% (rezultând o Marjă de 1,50% pe an); și 

(ii)dacă Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei astfel cum este stabilită de către 
BERD, este egală cu sau mai mare de 1,5 la 1,0, Marja va mai fi scăzută cu încă 
0,25% (rezultând o Marjă de 1,25% pe an); 

                                                 
2 NOTA: clauza urmeaza sa fie revizuita inainte de semnare – Se va include o suma corespunzatoare 

procentului de 1% din suma Creditului 
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în orice caz cu mențiunea că: 

(1) această(aceste) ajustare(ajustări) pot fi făcute numai în urma primirii de către 
BERD a Situațiilor Financiare Auditate menționate de Secțiunea 5.13 (c) potrivit 
prezentului Contract;  

(2) orice scădere a Marjei efectuată conform prevederilor Secțiunii 3.05(b) de 
mai sus să se aplice doar de la Data de Plată a Dobânzii care vine imediat după data 
la care Debitorul a notificat BERD că s-a produs evenimentul care a cauzat 
respectiva ajustare a Marjei și a prezentat BERD toate documentele justificative 
rezonabile cerute; 

(3) orice scădere a Marjei efectuată în baza Secțiunii 3.05(b) de mai sus nu va 
mai produce efecte de la Data de Plată a Dobânzii care vine imediat după data la 
care Debitorul a încetat să mai îndeplinească indicatorul de Rată de Acoperire a 
Serviciului Datoriei și va reveni la Marja prevăzută în Secțiunea 3.05(a) sau 
Secțiunea 3.05(b), după caz, și corespunzătoare pentru nivelul aplicabil al Ratei de 
Acoperire a Serviciului Datoriei;  

 

(4) dacă s-a produs un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, fără a aduce atingere 
oricăror prevederi contrare, cât timp cât acest eveniment continuă, Marja va fi de 
1,75% pe an; 

(5) fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare prevăzute în Secțiunea 
3.05(b), dacă Debitorul încalcă prevederile Secțiunii 6.05 din prezentul Contract, 
atunci Marja de 1,75% pe an se va aplica până la data la care încălcarea este 
remediată spre satisfacția BERD; și 

(6) ca urmare a ajustărilor Marjei potrivit prevederilor Secțiunii 3.05(b) de mai 
sus efectuate pe parcursul Contractului, nivelul Marjei ajustate nu va depăși 1,75% 
pe an și nici nu va fi mai mic de 1,25% pe an. 

(c) Dobânda: 

(1) se va acumula din prima zi, inclusiv, a unei Perioade de Dobândă până în 
ultima zi a respectivei Perioade de Dobândă exclusiv; 

(2) se va calcula în baza numărului efectiv de zile care au trecut și a unui an de 
360 de zile; și 

(3) se va considera scadentă și datorată la Data de Plată a Dobânzii care survine 
în ultima zi a respectivei Perioade de Dobândă. 
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(d) Cu excepția celor menționate în Secțiunea 3.07, la fiecare Dată a Stabilirii Dobânzii, 
BERD va determina rata dobânzii aplicabile în Perioada de Dobândă respectivă și va 
notifica de o manieră promptă Debitorul în acest sens.  Fiecare determinare de către 
BERD a ratei dobânzii aplicabile oricărei părți a Creditului va fi definitivă, concludentă 
și opozabilă Debitorului, cu excepția cazului în care acesta din urma face dovada, 
satisfăcătoare pentru BERD, că orice astfel de determinare conține o eroare evidentă. 

Secțiunea 3.06. Dobânda Penalizatoare 

(a) Daca Debitorul nu achită o sumă la scadență conform prezentului Contract, se va 
plăti dobândă la suma restantă la o rată egală cu suma dintre: 

(1) 2,0% pe an; 

(2) Marja; și 

(3) rata dobânzii anuale oferită pe piața interbancară din București la Data de 
Stabilire a Dobânzii Penalizatoare pentru un depozit în Moneda Creditului într-o 
sumă comparabilă cu suma restantă pe o perioadă egală cu Perioada de Dobândă 
Penalizatoare relevantă sau, în cazul în care a intervenit un Eveniment de Afectare 
a Pieței, costul BERD și al fiecărui Participant, exprimat ca rată procentuală anuală 
la finanțarea respectivei părți din Credit din orice surse selecționate de BERD sau 
de acest(ști) Participant(ți) în mod rezonabil (sau, la alegerea BERD, și a acestui(or) 
Participant(ți), Rata Interbancară corespunzătoare, dacă este disponibilă), cu 
condiția ca, în cazul în care rata calculată potrivit acestui sub-paragraf (3) este 
negativă, rata să fie considerată ca fiind zero. 

(b) Dobânda Penalizatoare: 

(1) se va acumula de la o zi la alta începând cu data scadenței până la data 
efectuării plății efective, atât înainte cât și după pronunțarea unei hotărâri 
judecătorești, dacă este cazul; 

(2) va fi calculată în baza numărului efectiv de zile care au trecut și unui an de 
360 de zile; 

(3) va fi cumulată la sfârșitul fiecărei Perioade de Dobândă Penalizatoare; și 

(4) va fi datorata și scadenta la cerere. 

(c) Fiecare stabilire de către BERD a ratelor dobânzii aplicabile sumelor restante și a 
Perioadelor de Dobândă Penalizatoare va fi definitivă, decisivă și obligatorie pentru 
Debitor, cu excepția situației în care Debitorul dovedește în mod satisfăcător pentru 
BERD că orice astfel de stabilire a ratei dobânzii a presupus o eroare evidentă. 



Versiune preliminară confidențială        ref: c xx xxx 9xxx 
Supusă negocierilor  Data versiunii preliminare: 22/10/2019 

 

31 

 

Secțiunea 3.07. Afectarea Pieței 

(a) În cazul în care intervine un Eveniment care Afectează Piața, BERD va notifica de 
îndată Debitorul.  Dacă BERD notifică Debitorul cu privire la apariția unui Eveniment 
care Afectează Piața, dobânda la Credit se va cumula la o rată egală cu suma dintre: 

(1) Marjă; și  

(2) rata, astfel cum a fost notificată de BERD Debitorului imediat ce este posibil 
și în orice caz anterior scadenței dobânzii cu privire la Perioada de Dobândă în 
cauză care reprezintă costul BERD și al fiecărui Participant, exprimat ca rată anuală 
la finanțarea respectivei părți din Credit din orice surse selecționate de BERD sau 
de acest(ști) Participant(ți) în mod rezonabil (sau, la alegerea BERD, și a acestui(or) 
Participant(ți), Rata Interbancară corespunzătoare, dacă este disponibilă), cu 
condiția ca, în cazul în care rata calculată potrivit acestui sub-paragraf (2) este 
negativă, rata să fie considerată ca fiind zero, până la data notificării Debitorului de 
către BERD privind încetarea Evenimentului care Afectează Piața.  

(b) În cazul în care a intervenit un Eveniment de Afectare a Pieței, BERD va avea 
dreptul să modifice, la alegerea sa exclusivă, durata oricărei Perioade de Dobândă 
relevante prin notificarea în scris a Debitorului în acest sens.  Orice asemenea schimbare 
la o Perioadă de Dobândă se va aplica de la data indicată de BERD într-o asemenea 
notificare.  

(c) Fără a aduce atingere Secțiunii 3.07(a), dacă se produce un Eveniment care 
Afectează Piața și BERD sau Debitorul solicită acest lucru, în termen de cinci Zile 
Lucrătoare de la transmiterea de către BERD a notificării prevăzute în Secțiunea 3.07 (a), 
BERD și Debitorul vor începe negocieri (care nu vor dura mai mult de treizeci de zile) 
pentru a conveni asupra unui înlocuitor pentru baza de stabilire a ratei dobânzii aplicabile 
Creditului. Orice bază alternativă astfel agreată se va aplica conform dispozițiilor sale și 
va înlocui rata dobânzii aplicabile la acea dată conform Secțiunii 3.07 (a) de mai sus.  
Dacă BERD și Debitorul nu ajung la un acord, Debitorul are dreptul să ramburseze 
anticipat Creditul la următoarea Dată de Plată a Dobânzii conform Secțiunii 3.09, fără 
plata unui comision de rambursare anticipată. 

Secțiunea 3.08. Rambursare 

(a) Debitorul va rambursa Creditul în 45 de rate trimestriale egale (sau pe cât posibil 
egale) începând cu data de 10 decembrie 2023 și ulterior la data de 10 martie, 10 iunie, 
10 septembrie și 10 decembrie a fiecărui an până la data de (și incluzand) 10 decembrie 
2034, cu mențiunea că în cazul în care orice Tragere din Credit este realizată ulterior uneia 
sau mai multor astfel de date de rambursare, respectiva Tragere din Credit va fi alocată 
de BERD pentru rambursare la fiecare dintre datele de rambursare rămase descrise mai 
sus în sume proporționale cu sumele respectivelor rate rămase din Credit la fiecare 
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asemenea dată de rambursare (iar BERD va ajusta aceste alocări, astfel cum este necesar, 
pentru a avea numere întregi în fiecare dintre cazuri). 

(b) Se dorește ca datele de plată a sumei principale din Credit sa coincidă cu Datele de 
Plată a Dobânzii.  Daca orice Dată de Plată a Dobânzii este afectată de condiția din 
definiția "Datei de Plată a Dobânzii," atunci, data corespunzătoare de plată a sumei 
principale se va modifica pentru a coincide acestei Date de Plată a Dobânzii.  Sumele din 
Credit rambursate nu pot fi reîmprumutate. 

Secțiunea 3.09. Rambursare anticipata 

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

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

(2) în cazul unei rambursări anticipate parțiale, suma rambursată anticipat va fi 
egală cu cel puțin 7.000.000 RON și va fi utilizată pentru plata anticipată a ratelor 
de rambursare din Credit în ordinea inversă a scadenței acestora; și 

(3) la data plății anticipate, Debitorul va plăti către BERD un comision pentru 
plăți anticipate egal cu:  

 (A) 3% din suma principala a Creditului care urmează să fie rambursat 
anticipat, în caz de rambursare la data sau înainte de data la care se împlinesc 
patru ani de la data Contractului; 

 (B) 2% din suma principala a Creditului care urmează să fie rambursat 
anticipat în caz de rambursare după împlinirea a patru ani de la data 
Contractului, dar la data sau înainte de împlinirea a cinci ani de la data 
Contractului; sau  

(C) 1% din suma principala a Creditului care urmează să fie rambursat 
anticipat în cazul în care rambursarea se face după împlinirea a cinci ani de la 
data Contractului. 

Orice asemenea notificare trimisă de Debitor cu privire la rambursarea anticipată va fi 
irevocabilă și opozabilă acestuia și, la transmiterea unei asemenea notificări, Debitorul va 
fi obligat să ramburseze anticipat Creditul în conformitate cu termenii notificării.  Sumele 
din Credit rambursate anticipat de către Debitor nu pot fi re-împrumutate. 
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Secțiunea 3.10. Plăți 

(a) Toate plățile privind suma principala, dobânda, spezele, comisioanele, onorariile, 
cheltuielile și orice alte sume datorate către BERD conform prezentului Contract vor fi 
achitate fără compensare sau cerere reconvențională, în Moneda Creditului (sau, în cazul 
costurilor și cheltuielilor BERD, în moneda în care au fost suportate), la valoarea de la 
data la care suma este scadentă, în contul din Londra, Anglia sau în altă locație pe care 
BERD o va notifica Debitorului printr-o notificare la o anumită dată. Plățile sumelor 
datorate BERD în baza prezentului Contract vor fi realizate de Debitor sau de un alt 
plătitor pe care Debitorul îl va agrea în mod periodic cu BERD. 

(b) Sumele care vor fi acordate Debitorului de către BERD conform prezentului 
Contract vor fi plătite în Moneda Creditului la valoare, cu excepția cazurilor în care 
Debitorul și BERD convin altfel, la data pe care Debitorul o indică în cererea de Tragere 
și vor fi plătite într-un cont corespondent deschis la o bancă comercială din România, 
conform indicațiilor Debitorului din cererea sa de Tragere (împreună cu instrucțiunile de 
transfer ale sumei, pe riscul și cheltuiala Debitorului, în contul pe care Debitorul îl indică 
în cererea sa de Tragere). 

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

(d) BERD va avea dreptul, în limita maximă permisă de lege, să compenseze orice 
sumă datorată de BERD Debitorului, scadenta sau nu, cu orice sumă datorată și plătibilă 
de Debitor în baza oricărui Acord de Finanțare, indiferent dacă BERD a cerut plata 
Debitorului sau nu și indiferent de moneda sau de locul în care trebuie efectuată acea 
plată.  BERD va avea dreptul, de asemenea, în limita maximă permisă de lege, să deducă 
din sumele încasate în urma efectuării oricărei Trageri din Credit orice speze, comisioane, 
onorarii, cheltuieli și alte sume datorate și plătibile la acea data de către Debitor  BERD 
în baza oricărui Acord de Finanțare. 

Secțiunea 3.11. Plăți insuficiente 

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

(b) Debitorul va despăgubi BERD pentru orice pierdere care rezultă dintr-o plată 
primită, sau ca urmare a unei reclamații depuse sau hotărâri judecătorești pronunțate, în 
altă monedă și loc decât cele specificate în Secțiunea 3.10(a).  Debitorul va plăti suma 
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suplimentară necesară pentru a permite BERD să primească, după conversia respectivei 
sume și transferul în locul specificat, întreaga valoare a sumei datorate BERD conform 
prezentului Contract în moneda și în locul specificate în Secțiunea 3.10(a). 

Secțiunea 3.12. Taxe  

(a) Debitorul va plăti sau va determina plata ori sau va restitui către BERD, la cerere, 
toate Taxele, prezente și viitoare, percepute sau impuse în prezent sau care pot fi 
percepute sau impuse în viitor de orice Autoritate Guvernamentală din orice jurisdicție 
din care sau prin care se fac plățile datorate conform prezentului Contract, pentru plata 
sau în legătură cu plata sumelor datorate către BERD conform prezentului Contract. 

(b) Toate plățile cu privire la suma principală, dobânda și alte sume datorate BERD în 
baza prezentului Contract vor fi achitate fără compensare sau cerere reconvențională și 
libere de orice deduceri sau rețineri la sursă pentru orice Taxe, cu condiția ca, în cazul în 
care Debitorul nu poate prin lege sau în alt mod să plătească orice sumă datorată în baza 
prezentului Contract fără deduceri sau rețineri la sursa, suma principală, dobândă sau alte 
sume datorate (după caz) în baza prezentului Contract să fie majorate cu suma necesară 
pentru ca BERD să primească suma integrală pe care ar fi primit-o în cazul în care plata 
respectivă s-ar fi făcut fără nicio astfel de deducere sau reținere la sursă. 

(c) Prevederile Secțiunilor 3.12(a) și 3.12(b) nu se aplică Taxelor, în măsura în care 
aceste Taxe rezultă direct ca urmare a achiziționării unei Participații de către un 
Participant al cărui sediu principal este situat în jurisdicția în care este domiciliat 
Debitorul sau în Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită) sau de către un birou 
permanent sau o reprezentanță a Participantului din jurisdicția în care este domiciliat 
Debitorul sau din Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită) unui Participant. 

Secțiunea 3.13. Costuri în legătură cu încetarea finanțării 

(a) Dacă, din orice motiv (incluzând, dar fără a se limita la, o decădere din beneficiul 
termenului în conformitate cu Secțiunea 7.02) orice parte din Credit devine datorată și 
exigibilă la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, Debitorul va plăti 
BERD, la cererea acesteia, suma, dacă este cazul, cu care: 

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

depășește: 

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

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

(1) dobânda care s-ar fi acumulat cu privire la suma restantă respectivă, începând 
de la data primirii sumei restante respective și până în ultima zi a Perioadei de 
Dobândă Penalizatoare curentă la data respectivă, la o rată egală cu rata prevăzută 
în Secțiunea 3.06(a)(3) pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare respectivă; 

depășește: 

(2) dobânda pe care BERD ar fi putut să o obțină dacă ar fi plasat o sumă egală 
cu suma restantă, în depozit la o bancă importantă de pe piața interbancară din 
București pentru o perioadă cu începând cu Ziua Lucrătoare imediat următoare datei 
primirii acestei sume restante și care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă 
Penalizatoare atunci curente. 

 
(c) Debitorul, imediat după primirea notificării BERD, va rambursa BERD orice 
costuri, cheltuieli și pierderi suportate de către BERD sau de orice Participant și 
nerecuperate în alt mod de BERD în baza Secțiunilor 3.13 (a) și 3.13(b), ca urmare a 
apariției unui Caz de Neexecutare, a unei modificări a duratei oricărei Perioade de 
Dobândă relevante conform Secțiunii 3.07(b), a unei schimbări a bazei de determinare a 
ratei dobânzii conform Secțiunii 3.07(c), a rambursării anticipate a oricărei porțiuni din 
Credit la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, a nerespectării de către 
Debitor a obligației de a plăti orice suma datorata la scadența prevăzută de prezentul 
Contract, finanțarea BERD sau a oricărui Participant sau aranjarea de către BERD a 
finanțării, o Tragere din Credit solicitată printr-o cerere de efectuare a unei Trageri din 
Credit depusă conform Secțiunii 3.02, dar care nu a fost făcută datorită aplicării uneia sau 
mai multor prevederi din prezentul Contract (altfel decât din cauza culpei sau neglijenței 
BERD sau a Participantului respectiv, după caz) sau a nerespectării de către Debitor a 
obligației de a face orice rambursări anticipate conform unei notificări de rambursare 
anticipată transmise în temeiul oricărei prevederi a acestui Contract. 

(d) Un certificat din partea BERD, în legătură cu orice sumă plătibilă conform prezentei 
Secțiuni 3.13 va fi definitiv, concludent și opozabil Debitorului, cu excepția cazului în 
care Debitorul face dovada, acceptată de BERD, că acesta conține o eroare evidentă. 

Secțiunea 3.14. Costuri majorate 
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(a) Debitorul va rambursa periodic la cererea BERD orice costuri suplimentare nete 
suportate de BERD pentru efectuarea și menținerea Creditului sau pentru angajamentul 
de a acorda Creditul, sau suportate de orice Participant în achiziționarea sau menținerea 
Participației sale care rezultă ca urmare a: 

(1) introducerii sau modificării legislației aplicabile sau unor regulamente sau 
politici aplicabile (indiferent dacă au forța juridică de lege sau nu) sau modificării 
interpretării sau aplicării acestora de către orice autoritate guvernamentală sau de 
reglementare competentă însărcinată cu administrarea prezentului Contract; și/sau 

(2) orice respectare a oricărei cereri de la, sau solicitare din partea, oricărei bănci 
centrale sau a altei autorități monetare sau de altă natură; 

care după data acestui Contract: 

(A) impune, modifică sau consideră aplicabilă orice rezervă, depozit special 
sau solicitare similară în schimbul activelor deținute de, sau depozitelor la sau 
în contul, sau creditelor acordate de, BERD sau de un asemenea Participant; 

(B) impune un cost din partea BERD sau din partea unui asemenea 
Participant ca urmare a acordării Creditului sau dobândirii Participației, după 
caz, sau reduce rata venitului total al BERD sau a respectivului Participant, 
pe care aceștia le-ar fi realizat altfel; 

(C) schimbă baza Taxei percepută pe plățile primite de către BERD sau de 
către un asemenea Participant cu privire la Credit sau Participația sa, după 
caz, cu excepția schimbării taxării venitului net general al BERD sau al 
respectivului Participant; sau 

(D) impune pentru BERD sau pentru Participant orice altă condiție 
privitoare la luarea sau menținerea Creditului sau la dobândirea sau 
menținerea Participației sale, după caz. 

Independent de cele de mai sus, Debitorul nu va fi obligat să ramburseze BERD niciun 
cost suplimentar net care este o urmare directă a dobândirii Participației de către un 
Participant, al cărui sediu principal este situat în jurisdicția în care își are domiciliul 
Debitorul sau în Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită) sau de către biroul permanent 
sau de reprezentanța Participantului în jurisdicția în care își are domiciliul Debitorul sau 
în Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită). 

(b) BERD va transmite Debitorului împreună cu orice astfel de cerere, un certificat 
BERD sau al Participantului corespunzător care atestă: 

(1) faptul că aceste costuri suplimentare nete au fost suportate; 

(2) circumstanțele care au dat naștere acestor costuri suplimentare nete; 
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(3) faptul că, după părerea BERD sau acestui Participant, aceștia și-au respectat 
obligațiile potrivit Secțiunii 3.16; și 

(4) valoarea acestor costuri suplimentare nete. 

Un certificat al BERD sau al oricărui Participant privind suma acestor costuri majorate 
nete va fi definitiv, decisiv și obligatoriu pentru Debitor, cu excepția situației în care 
Debitorul dovedește în mod satisfăcător pentru BERD că acest certificat a presupus o 
eroare evidentă. 

(c) Independent de Secțiunea 3.09, Debitorul va fi îndreptățit, prin o notificare de nu 
mai puțin de 30 de zile transmisă către BERD (care notificare va fi irevocabilă și 
obligatorie pentru Debitor), să ramburseze anticipat la orice Dată de Plată a Dobânzii 
respectiva parte din Credit cu privire la care BERD îl informează pe Debitor că sunt 
percepute aceste costuri suplimentare nete la momentul respectiv, cu condiția ca 
Debitorul să îi plătească BERD în același moment toată dobânda acumulată și orice alte 
sume (inclusiv, orice asemenea costuri suplimentare nete) plătibile cu privire la capitalul 
Creditului care va fi rambursat și orice alte sume datorate conform prezentului Contract. 

Secțiunea 3.15. Nelegalitate 

 Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, în cazul în care este sau 
devine ilegal în oricare jurisdicție, ca BERD să efectueze, să mențină în vigoare sau să 
finanțeze Creditul sau să execute orice obligație asumată conform prezentului Contract 
sau pentru orice Participant să mențină sau să finanțeze Participația sa, atunci: 

(1) la cererea BERD, Debitorul va rambursa anticipat, la următoarea Dată de 
Plată a Dobânzii sau la o dată anterioară specificată de BERD, acea parte din suma 
principala a Creditului cu privire la care BERD informează Debitorul că a fost 
afectată de o astfel de modificare, împreună cu toate dobânzile acumulate și orice 
alte sume datorate în legătură cu acesta; și 

(2) la primirea notificării din partea BERD, orice parte din Credit cu privire la 
care BERD notifică Debitorul că este afectată de o astfel de modificare, și care până 
la data respectivă nu fusese încă trasă, va fi anulată imediat. 

Secțiunea 3.16. Atenuarea impactului 

(a) Dacă, în ceea ce privește BERD sau un Participant, apar anumite circumstanțe care 
ar putea avea ca rezultat, sau care în urma unei notificări ar putea avea ca rezultat: 

(1) ca orice Taxe, cotizații și comisioane sau orice altor speze să devină exigibile 
în baza Secțiunii 3.12, sau 
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(2) ca orice costuri majorate să devină exigibile în baza Secțiunii 3.14, sau  

(3) orice rambursări anticipate sau anulari în temeiul Secțiunii 3.15, 

atunci BERD va lua (și va solicita unui Participant să ia) acele măsuri rezonabile care vor 
fi adecvate pentru atenuarea efectelor acestor circumstanțe, fără ca BERD să aibă în 
niciun caz vreo obligație de a lua (și de a solicita unui Participant să ia) aceste măsuri 
rezonabile, dacă o asemenea acțiune ar putea fi advers semnificativă în legătura cu 
interesele BERD sau ale unui Participant.   

(b) Secțiunea 3.16(a) de mai sus nu limitează în niciun fel obligațiile Debitorului sau 
ale oricărei alte părți semnatare a oricărui Acord de Finanțare.  

Secțiunea 3.17. Contul Creditului 

 BERD va deschide și va înregistra în evidențele sale contabile un cont în numele 
Debitorului în care vor fi evidențiate Tragerile din Credit și rambursările acestora, precum 
și calculul și plata dobânzii, spezelor, comisioanelor, onorariilor și a altor sume datorate 
și sume plătite în baza prezentului Contract.  Acest cont va fi definitiv, decisiv și 
obligatoriu pentru Debitor în legătură cu suma datorată de acesta la data respectivă în 
temeiul acestui Contract, dacă nu există o eroare evidentă.   

ARTICOLUL IV – CONDIȚII SUSPENSIVE 

Secțiunea 4.01. Prima Tragere din Credit  

 Obligația BERD de a efectua prima Tragere din Credit va fi condiționată de 
îndeplinirea prealabilă, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD, sau la 
libera alegere a BERD de renunțarea, integrală sau parțială și în funcție de anumite 
condiții sau în mod necondiționat, la următoare condiții suspensive: 

(a) Acorduri de Finanțare.  BERD va fi primit exemplarele originale legal semnate 
ale următoarelor contracte: 

(1) prezentul Contract; 

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

(3) Contractul de Asistență pentru Proiect; 

(4) Scrisoarea de Notificare ADI; și 

(5) Scrisoarea de Informare. 
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(b) Contractele privind Proiectul.  Primirea de către BERD a următoarelor contracte 
în copie conformă cu originalul: 

(1) Licența(ele); și 

(2) Contractul de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) 
din Secțiunea 5.06 (dacă este necesar) și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17).  

(c) Acte Constitutive.  Primirea de către BERD a copiilor certificate ale Actelor 
Constitutive (și, dacă este relevant, ale certificatelor de înregistrare și certificatelor 
constatatoare) ale Debitorului, ale Județului și ale Municipiului precum și, la cererea 
BERD, ale altor părți la Acordurile de Finanțare și la Contractele privind Proiectul, astfel 
cum acestea au fost modificate până în prezent. 

(d) Autorizații corporative și municipale.  Primirea de către BERD a copiilor 
certificate ale tuturor Autorizațiilor societare (inclusiv orice hotărâri ale consiliului de 
administrație sau ale acționarilor) și documentelor (inclusiv dovada îndeplinirii 
corespunzătoare a procedurii de convocare și a proceselor verbale) necesare pentru 
semnarea în mod valabil, transmiterea și executarea Acordurilor de Finanțare și a 
Contractului de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din 
Secțiunea 5.06 (dacă este necesar) și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) și a altor 
documente necesare implementării acestor contracte, de către Debitor, Județ și Municipiu 
precum și, la cererea BERD, de către orice alte părți la respectivele contracte și pentru 
tranzacțiile prevăzute de acestea, inclusiv împuternicirea acordată persoanelor desemnate 
să încheie Acordurile de Finanțare și Contractul de Delegare (astfel cum a fost modificat 
conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) să 
semneze documentele respective și să angajeze juridic respectivele părți, și dovada 
înregistrării hotărârii adunării generale a acționarilor Debitorului privind aprobarea 
Contractului de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din 
Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) la Registrul Comerțului relevant și 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial, Partea IV. 

(e) Specimene de semnătură.  BERD va fi primit: 

(1) un certificat privind drepturile și specimenele de semnături ale Debitorului, 
substanțial în forma prevăzută în Apendicele B; și 

(2) un certificat eliberat de un funcționar adecvat din cadrul Consiliului Local și 
Consiliului Județean și, la cererea BERD, de orice altă parte la Acordurile de 
Finanțare și la Contractele privind Proiectul, certificând specimenul de semnătură 
al fiecărei persoane autorizate să semneze, pe seama părții respective, Acordurile 
de Finanțare și Contractul de Delegare care urmează să fie încheiate și aduse la 
îndeplinire de partea respectivă. 
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(f) Autorizații guvernamentale si de alta natura.  Primirea de către BERD a copiilor 
certificate de pe toate Autorizațiile, inclusiv aprobările creditorilor, necesare pentru 
semnarea, transmiterea și executarea de către Debitor, Județ și Municipiu precum și, la 
cererea BERD, de către alte părți la respectivele contracte, a Acordurilor de Finanțare și 
a Contractului de Delegare, precum și a altor tranzacții prevăzute în acestea, inclusiv, fără 
limitare la: 

(1) împrumutul contractat de Debitor prin prezentul Contract; 

(2) îndeplinirea Proiectului și a Planului de Finanțare; 

(3) remiterea către BERD a tuturor sumelor de bani datorate în legătură cu 
Acordurile de Finanțare; și 

(4) desfășurarea activității Debitorului astfel cum aceasta este desfășurată în 
prezent și cum se intenționează să fie desfășurată în continuare; 

(5) aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiect de către Consiliul Local 
Craiova și de către Consiliul Județean Dolj; 

(6) notificarea acestui Contract către Banca Națională a României în baza 
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date 
și informații statistice la Banca Națională a României (astfel cum a fost modificat 
ulterior);  

(7) hotărârea adunării generale a acționarilor ADI pentru aprobarea încheierii de 
către Debitor a Acordurilor de Finanțare; 

(8) hotărârea adunării generale a acționarilor ADI pentru aprobarea Contractului 
de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 
și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17); și 

(9) dovada că ANRSC a aprobat regulile și formulele care reglementează 
stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor avute în vedere prin Articolul 36 
(Prețuri, tarife și alte surse de venit) din Contractul de Delegare si prin alineatul (c) 
din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17 din prezentul Contract; 

cu excepția oricăror Autorizații de rutină sau minore care nu sunt necesare pentru 
implementarea Proiectului la data propusă a Tragerii din Credit sau care pot fi obținute 
numai pe măsură ce Proiectul avansează sau după finalizarea construcției, și care în orice 
caz sunt acordate în mod obișnuit în timpul stabilit după depunerea corespunzătoare a 
unei cereri, și în legătură cu care Debitorul nu are cunoștință de niciun motiv pentru care 
să nu poată obține o astfel de Autorizație în timp util. 

(g) Asigurări.  BERD va fi primit un exemplar original al unui certificat de asigurare 
din partea asiguratorului Debitorului sau din partea brokerului de asigurare evidențiind 
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că toate polițele de asigurare și avizele solicitate conform Secțiunii 5.04 sunt pe deplin în 
vigoare și produc efecte, precum și copii certificate ale acestor polițe de asigurare și avize. 

(h) Scrisoare pentru Auditori.  BERD va fi primit o copie a scrisorii adresate 
Auditorilor din partea Debitorului substanțial în forma prevăzută în Apendicele C. 

(i) Desemnări privind agentul pentru comunicarea actelor de procedură.  BERD 
va fi primit o confirmare scrisă din partea agenților pentru comunicarea actelor de 
procedura desemnați de Debitor, de Județ și de Municipiu potrivit Acordurilor de 
Finanțare privind acceptarea de către aceștia a respectivelor desemnări. 

(j) Opinii juridice.  BERD va fi primit următoarele opinii juridice privind aspecte 
aplicabile tranzacțiilor avute în vedere prin Acordurile de Finanțare și prin Acordurile de 
Proiect, astfel cum BERD poate solicita în mod rezonabil: 

(1) opinia [Dnei. Mirela Andronache]3, Directorul Departamentului Juridic al 
Debitorului; 

(2) opinia Clifford Chance Badea SPRL, consultantul special al BERD în 
România; și 

(3) opinia Clifford Chance, consultantul special al BERD de drept englez. 

(k) Pre-aprobarea Autorității de Management.  BERD va fi primit dovezi în forma 
și având un conținut satisfăcătoare potrivit cărora autoritatea de management competentă 
a pre-aprobat finanțările necesare din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în legătură 
cu Proiectul. 

(l) Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei. BERD va fi primit dovezi 
satisfăcătoare conform cărora Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei a fost deschis 
în mod valabil și a fost finanțat în conformitate cu acest Contract și Contractul privind 
Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei. 

Secțiunea 4.02. Toate Tragerile din Credit 

 Obligația BERD de a efectua orice Tragere din Credit va fi de asemenea 
condiționată de îndeplinirea, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD, sau 
la libera alegere a BERD de renunțarea, integrală sau parțială și în funcție de anumite 
condiții sau în mod necondiționat, la următoare condiții care, la data la care Debitorul 
solicită respectiva Tragere din Credit și la data respectivei Trageri din Credit: 

(a) Valabilitate continuă a documentelor.  Toate contractele, documentele și 
instrumentele furnizate BERD conform Secțiunii 4.01 vor fi pe deplin în vigoare și produc 

                                                 
3 NOTA catre Debitor: va rugam sa confirmati. 
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efecte juridice și sunt neafectate de condiții (cu excepția celei ca prezentul Contract să 
devină neafectat de condiții, dacă aceasta este o condiție a oricărui astfel de contract, 
document sau instrument). 

(b) Declarații și garanții.  Declarațiile făcute și garanțiile date sau confirmate de 
Debitor, de Județ, de Municipiu și de orice altă parte la acestea în Acordurile de Finanțare 
și în Contractele privind Proiectul vor fi adevărate la datele respective și începând cu 
datele respective, cu aceleași efecte ca și când respectivele declarații sau garanții ar fi fost 
făcute la datele respective și începând cu datele respective. 

(c) Nicio Neexecutare.  Nicio Neexecutare nu va fi avut loc și nu va fi continuat sau, 
în opinia rezonabilă a BERD, nu va fi iminentă, iar Debitorul, ca urmare a unei astfel de 
Trageri din Credit, nu își va încălca dispozițiile din Actul său Constitutiv, nu va încălca 
nicio prevedere cuprinsă în niciun contract sau instrumente la care Debitorul este parte 
(inclusiv din prezentul Contract) sau prin care răspunderea Debitorului este angajată, sau 
nicio lege aplicabilă Debitorului. 

(d) Nicio Modificare Adversă Semnificativă.  Nu va fi avut loc niciun eveniment 
care, în opinia rezonabilă a BERD, să poată avea un Efect Advers Semnificativ. 

(e) Utilizarea sumelor.  Sumele din respectiva Tragere din Credit sunt necesare 
Debitorului pentru scopul Proiectului și BERD va fi primit orice dovadă de utilizare 
propusă a sumelor din respectiva Tragere din Credit și utilizarea sumelor din orice 
Tragere din Credit anterioară, astfel cum BERD solicită în mod rezonabil. 

(f) Comisioane si cheltuieli.  BERD va fi primit plata tuturor sumelor care îi sunt 
datorate în baza Acordurilor de Finanțare, inclusiv toate comisioanele și cheltuielile 
descrise în Secțiunea 3.04 și Secțiunea 8.08. 

(g) Cerere pentru Trageri din Credit.  BERD va fi primit un exemplar original al 
cererii depuse la timp de Debitor pentru o astfel de Tragere din Credit, substanțial în 
forma prevăzută în Apendicele A. 

(h) Eligibilitatea Antreprenorului.  Debitorul nu a avut nicio restricție privind 
eligibilitatea sau originea în ceea ce privește atribuirea contractului specific care urmează 
să fie finanțat din Tragerea din Credit respectivă, iar contractul respectiv nu a fost atribuit 
niciunui furnizor, antreprenor sau consultant sau niciunui sub-furnizor, subcontractant 
sau sub-consultant inclus pe lista BERD de persoane sau entități neeligibile să li se 
atribuie contracte finanțate de BERD sau pentru finanțare BERD, astfel cum această listă 
se regăsește pe pagina de internet a BERD. 

(i) Altele.  BERD va fi primit alte documente și opinii juridice astfel cum BERD 
solicită în mod rezonabil. 
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ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE DE A FACE 

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

 Cu excepția cazului în care BERD convine altfel in scris: 

Secțiunea 5.01. Implementarea Proiectului 

 Debitorul va derula Proiectul în conformitate cu prevederile Acordurilor de 
Finanțare și Contractelor privind Proiectul, inclusiv evaluarea comparativa a 
performanței, și cu orice alt contract sau document pe care BERD și Debitorul le pot 
desemna în mod periodic ca reprezentând Contracte privind Proiectul și se va asigura că 
finanțarea specificată în Planul de Finanțare să fie utilizată exclusiv în scopul Proiectului. 

Secțiunea 5.02. Menținerea și continuarea activității 

 Debitorul își va menține existența ca persoană juridică în conformitate cu toate 
legile aplicabile.  Debitorul își va desfășura activitățile cu diligență și eficiență și în 
conformitate cu practicile inginerești, financiare și de afaceri și cu respectarea tuturor 
legilor aplicabile, inclusiv legislația privind spălarea banilor și finanțarea terorismului. 
Debitorul se va asigura că administratorii și directorii săi îndeplinesc cerințele de 
eficiență, tehnice și profesionale astfel cum acestea pot fi stabilite de BERD în mod 
periodic, în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv cu toate legile privind 
combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism.  

Secțiunea 5.03. Conformitate cu Planul de Măsuri  Sociale și de Protecție a 
Mediului 

(a) Cu excepția unor dispoziții contrare din Planul de Măsuri Sociale și de Protecția 
Mediului, Debitorul va derula Proiectul și va determina orice antreprenor să deruleze 
Proiectul în conformitate cu Cerințele de Performanță Specifice.   

(b) Fără a limita prevederile de mai sus, Debitorul va pune în aplicare cu diligență și va 
adera la Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului și va monitoriza punerea în 
aplicare a acestui plan, în conformitate cu dispozițiile de monitorizare prevăzute în acest 
plan. 
(c) Debitorul și BERD pot conveni la un moment dat să modifice Planul de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului în urma modificării circumstanțelor Proiectului, a unor 
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schimbări la nivelul Debitorului sau a activității și operațiunilor Debitorului, a unor 
evenimente neprevăzute și în urma rezultatelor monitorizării.  Fără a limita generalitatea 
celor de mai sus,  
 

(1) dacă există orice impact advers social sau asupra mediului sau problemă care 
nu a fost prevăzut(ă) de sau menționat(ă) în Planul de Măsuri Sociale și de 
Protecție a Mediului, fie integral, fie în ceea ce privește gravitatea acestuia;  

 
(2) dacă orice măsură de atenuare a impactului prevăzută în Planul de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului nu este suficientă pentru a elimina sau a reduce 
orice impact social sau asupra mediului până la nivelul menționat în Cerințele de 
Performanță Specifice relevante în termenul prevăzut în Planul de Măsuri Sociale 
și de Protecție a Mediului; sau 
 
(3) dacă s-a constatat orice nerespectare semnificativă a Planului de Măsuri 
Sociale și de Protecție a Mediului sau a oricărei Legislații privind Protecția 
Mediului și Protecția Socială printr-o inspecție a oricărei autorități de 
reglementare sau de aplicare a legii; 
 

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

Secțiunea 5.04. Asigurări 

 Debitorul va menține asigurări pentru toate activele sale, inclusiv cele atribuite 
acestuia în temeiul Contractului de Delegare împotriva pierderilor, daunelor și 
răspunderii de o manieră și cu asigurători acceptabili pentru BERD și în conformitate cu 
prevederile relevante din Contractul de Delegare și orice legi și regulamente aplicabile. 

Secțiunea 5.05. Contabilitate 

(a) Debitorul va menține registrele contabile și alte registre în mod corespunzător astfel 
încât acestea să prezinte în mod corect poziția financiară, performanțele financiare și 
fluxurile de numerar ale Debitorului și rezultatele operațiunilor sale (inclusiv progresul 
Proiectului), in conformitate cu IFRS. 

(b) Debitorul va menține în calitate de Auditori ai Debitorului o firmă independentă de 
contabili acceptabilă pentru BERD.  
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(c) Debitorul îi va autoriza pe Auditori, prin intermediul unei scrisori substanțial în 
forma prevăzută în Apendicele C, să comunice direct cu BERD în orice moment în 
legătură cu situațiile financiare și operațiunile Debitorului. 

(d) Debitorul va menține un sistem de contabilitate și control al costurilor precum și un 
sistem informatic al managementului satisfăcătoare pentru BERD. 

Secțiunea 5.06. Valabilitate continua a Autorizațiilor guvernamentale si de alta 
natura 

(a) Debitorul va obține și va menține în vigoare (sau, dacă este cazul, va reînnoi) toate 
Autorizațiile necesare pentru scopurile descrise în Secțiunile 4.01(d) și 4.01(f).  Debitorul 
va îndeplini și va respecta toate condițiile și restricțiile cuprinse în, sau impuse acestuia 
prin respectivele Autorizații. 

(b)  Cu cel puțin șase (6) luni înainte de expirarea Licenței de Operare, Debitorul va lua 
toate măsurile cerute de lege, inclusiv, însă fără a se limita la depunerea la ANRSC a 
tuturor documentelor necesare, pentru a obține reînnoirea Licenței de Operare. 

(c) Înainte de a furniza servicii pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care sunt 
parte la Contractul de Delegare dar în care, la data prezentului, Debitorul nu a început să 
furnizeze servicii de apă potabilă și/sau canalizare, Debitorul va lua toate măsurile cerute 
de lege, inclusiv, și fără a se limita la, depunerea la ANRSC a tuturor documentelor 
necesare pentru a obține din partea ANRSC modificarea Licenței de Operare în sensul 
extinderii Licenței de Operare și asupra teritoriilor unităților adminstrativ-teritoriale în 
care Debitorul va furniza servicii de apă potabilă și canalizare. Pentru evitarea oricărui 
dubiu, Debitorul va furniza servicii într-o unitate administrativ-teritorială care nu este 
parte la Contractul de Delegare și care nu este prevăzută în Licența de Operare doar odată 
ce: (1) respectiva unitate administrativ-teritorială a devenit parte la Contractul de 
Delegare; (2) toate anexele și toate celelalte documente cerute potrivit Contractului de 
Delegare au fost semnate și anexate Contractului de Delegare; și (3) Debitorul a obținut 
extinderea Licenței de Operare astfel încât să acopere acea unitate administrativ-
teritorială.  

Secțiunea 5.07. Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei  

 Debitorul va constitui, menține și finanța Contul de Rezervă pentru Serviciul 
Datoriei conform acestui Contract și Contractului privind Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei. 

Secțiunea 5.08. Respectarea altor obligații 
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 Debitorul va respecta toate contractele semnificative la care este parte sau prin care 
răspunderea acestuia sau oricare dintre bunurile sau activele sale sunt angajate. 

Secțiunea 5.09. Taxe 

(a) Debitorul va plăti la scadență toate Taxele sale, inclusiv orice Taxe privind 
proprietățile sale, cu excepția Taxelor care sunt contestate cu bună credință și prin 
proceduri corespunzătoare și pentru plata cărora au fost constituite rezerve adecvate.  
Debitorul va depune la timp toate declarațiile de impunere sau raportările guvernamentale 
de Taxe care trebuie să fie depuse conform legii aplicabile. 

(b) Debitorul va plăti toate Taxele datorate pentru, sau în legătură cu, încheierea, 
eliberarea, predarea, înregistrarea sau autentificarea oricărui Acord de Finanțare, oricărui 
Contract privind Proiectul sau oricărui alt document referitor la prezentul Contract.  În 
urma transmiterii unei notificări de către BERD, Debitorul va plăti BERD, sau va 
rambursa către BERD o sumă egala cu orice astfel de Taxe impuse asupra sau plătite de 
BERD. 

Secțiunea 5.10. Contractele privind Proiectul 

(a) Debitorul se va asigura că Contractul privind Fondurile de Coeziune este încheiat 
de părțile la acesta și că toate condițiile pentru tragerile în baza acestuia au fost satisfăcute 
integral și în mod legal cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2020.  

(b) Debitorul va menține toate Contractele privind Proiectul la care este parte (inclusiv, 
însă fără a se limita la Contractul de Delegare) în vigoare și (cu excepția oricăror 
modificări la Contractul de Delegare efectuate potrivit paragrafului (c) din Secțiunea 5.06 
și paragrafului (iv) din Secțiunea 5.17) fără a le aduce nicio modificare și va pune în 
executare drepturile sale și își va îndeplini toate obligațiile în baza acestora și nu va 
săvârși nicio încălcare sau nerespectare a niciunui Contract privind Proiectul. 

 

Secțiunea 5.11. Indicatori financiari  

(a) Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.  Debitorul va menține în permanență o 
rată a (i) Numerarului Disponibil pentru Serviciul Datoriei pentru perioada de 12 luni 
anterioară datei calculului raportat la (ii) suma rambursărilor sumei principale și plăților 
de dobândă aferente întregii Datorii Financiare sau acumulate pe durata respectivei 
perioade, la un nivel de cel puțin 1.2:1.0.   

(b) Rata Îndatorării.  Debitorul va menține, în orice moment, un raport între (i) 
Datoria Financiară și (ii) EBITDA de cel mult 4,5 la 1. 
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(c) Rata de Recuperare.  Debitorul va menține, în orice moment, un raport între (i) 
Încasările de la Clienți și (ii) Veniturile Totale pe o bază anuală de cel puțin 90%.  

(d) Definiții.  În scopul prezentei Secțiuni: 

(1) "Fluxuri de Numerar" înseamnă, pentru Debitor, intrările și ieșirile de Numerar 
și Echivalente de Numerar, unde termenul "Numerar" înseamnă numerar disponibil 
în casa și în depozite la cerere și termenul "Echivalente de Numerar" înseamnă 
investiții pe termen scurt cu lichiditate ridicată și care sunt ușor convertibile în sume 
cunoscute de Numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de variație a 
valorii. 
 
(2) „Suma Disponibilă pentru Serviciul Datoriei” înseamnă, pentru Debitor, 
Fluxurile de Numerar din Activități de Exploatare din cele 12 luni anterioare datei 
de calcul plus (i) dobânzi și dividende primite și plătite (dacă sunt clasificate ca 
Fluxuri de Numerar din Activități de Exploatare) minus (ii) acele Fluxuri de 
Numerar (astfel cum sunt definite în IAS7) pentru respectiva perioadă care sunt 
utilizate pe parcursul perioadei respective pentru achiziționarea de active de 
folosință îndelungată pentru Proiect folosind Creditul și/sau sumele acordate din 
Fondul de Coeziune al UE plus (iii) orice trageri din acest Credit și din orice alte 
credite și/sau utilizări a subvențiilor din Fondul de Coeziune al UE și/sau 
disponibilitățile din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile 
din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și Contul ÎÎD.  

(3) „Recuperările de la Clienți” înseamnă totalul veniturilor Debitorului pe 
parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru 
serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, minus (i) datoria scadentă datorată 
Debitorului la sfârșitul perioadei relevante de clienți pentru serviciile de alimentare 
cu apă și de canalizare, plus (ii) datoria scadentă datorată Debitorului la începutul 
perioadei relevante de clienți pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, 
minus (iii) orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și 
orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus (iv) orice scăderi ale 
provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici, 

(3) „EBITDA” înseamnă, profitul sau pierderea înregistrate de Debitor, pe perioada 
de 12 luni anterioara datei calculului, înainte de: (i) orice dobânzi, comisioane, 
discounturi și alte comisioane și costuri de finanțare și orice dobânzi încasate, (ii) 
orice provizion pentru impozitul pe profit, (iii) orice depreciere a mijloacelor fixe și 
amortizare și orice sume atribuibile amortizării fondului comercial și altor 
imobilizări necorporale, și (iv) orice comision de concesiune care este înregistrat ca 
și cheltuiala pe durata perioadei în care a fost plătit Județului și altor municipalități 
astfel cum este prevăzut in Contractul de Delegare si care a fost returnat Debitorului 
in termen de cinci zile in Contul ÎÎD. 
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(5) „Activități Operaționale” înseamnă principalele activități generatoare de 
venituri ale Debitorului, precum și alte activități care nu sunt Activități 
Investiționale sau Activități Financiare, unde termenul „Activități Investiționale” 
înseamnă achiziția și vânzarea de active pe termen lung și alte investiții care nu sunt 
incluse în Echivalente de Numerar, iar termenul „Activități Financiare” înseamnă 
activități care duc la modificarea dimensiunii și alcătuirii capitalului propriu și a 
împrumuturilor Debitorului. 

(6) „Totalul Veniturilor” înseamnă totalul veniturilor Debitorului pe parcursul celor 
12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru furnizarea 
serviciilor de apă și canalizare. 

Secțiunea 5.12. Alte documente 

 Debitorul va încheia orice alte documente și instrumente și va întreprinde orice alte 
acțiuni și masuri astfel cum BERD poate stabili că este necesar sau oportun pentru a 
îndeplini prevederile Acordurilor de Finanțare și ale Contractelor privind Proiectul și 
pentru a se asigura că Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul sunt 
înregistrate, autentificate și stampilate în mod corespunzător în orice jurisdicție aplicabilă.  
Prin prezentul Contract, Debitorul desemnează și numește BERD în mod irevocabil în 
calitate de împuternicit legal al Debitorului cu drept de substituție (în numele Debitorului 
sau altfel) pentru a încheia aceste documente și instrumente și pentru a întreprinde aceste 
acțiuni și masuri în numele și pe seama Debitorului în vederea îndeplinirii prevederilor 
acestora. 

Secțiunea 5.13. Furnizarea de informații 

(a) Imediat ce sunt disponibile însă, în orice caz, nu mai târziu de 60 de zile de la 
sfârșitul fiecărui semestru al fiecărui Exercițiu Financiar, Debitorul va furniza către 
BERD: 

(1) Situațiile Financiare neaudiate pentru semestrul respectiv, inclusiv calculul 
indicatorilor financiari menționați în Secțiunea 5.11, într-o forma satisfăcătoare 
pentru BERD (furnizate în format tipărit sau document PDF) și certificate de 
Directorul Financiar sau de Contabilul Șef al Debitorului; 

(2) o analiză a managementului privind rezultatele pentru fiecare semestru, 
inclusiv un raport privind orice factori care afectează în mod semnificativ și advers 
sau care ar putea afecta în mod semnificativ și advers activitatea, operațiunile sau 
situația financiară a Debitorului sau o declarație privind faptul că nu există astfel de 
factori și un raport de implementare și progres în conformitate cu cerințele din 
Contractul de Delegare. Debitorul va pune de asemenea la dispoziția BERD un 
rezumat în limba engleză al fiecăruia din aceste documente în limba română. 
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(b) Imediat ce este posibil, dar în orice caz, în termen de 30 de zile de la sfârșitul 
fiecărui semestru al fiecărui Exercițiu Financiar, până la finalizarea Proiectului, Debitorul 
va pune la dispoziția BERD: 

(1) o declarație privind schimbările intervenite cu privire la personalul cheie din 
structura de conducere a Debitorului; 

(2) un raport privind progresul, în forma și având conținutul acceptabile pentru 
BERD, incluzând, pentru fiecare contract atribuit Debitorului cu privire la Proiect 
și care va fi finanțat din fondurile Creditului, identitatea și naționalitatea 
contractantului și valoarea și data contractului și informații privind modificările și 
pretențiile ridicate în timpul executării fiecărui contract, inclusiv, dar fără a se limita 
la, informații despre modificările termenilor contractului și modificările care 
afectează costurile și termenul de finalizare; 

(3) un raport de progres privind aprobarea Fondurilor de Coeziune ale UE pentru 
Proiect; și  

(4) un Plan de Achiziții Publice actualizat; 

(c) Imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 180 de zile de la sfârșitul 
fiecărui Exercițiu Financiar, sau nu mai târziu de o  lună de la data la care Situațiile 
Financiare anuale au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Debitorului, 
conform Contractului de Delegare, în funcție de care dintre aceste date survine prima, 
Debitorul va furniza către BERD două  copii ale Situațiilor Financiare Auditate complete 
ale Debitorului pentru respectivul Exercițiu Financiar. 

(d) Imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 60 de zile de la sfârșitul 
fiecărui Exercițiu Financiar, Debitorul va furniza BERD un raport, în forma și având un 
conținut satisfăcătoare pentru BERD, în legătură cu Aspecte privind Protecția Mediului 
Înconjurător și Securitatea Socială care au apărut în legătură cu Debitorul sau cu Proiectul 
pe parcursul Exercițiului Financiar respectiv, care trebuie să includă: 

(1) informații privind conformitatea Debitorului cu Cerințele de Performanță 
Specifice astfel cum acestea sunt descrise în Secțiunea 5.03(a) și privind 
implementarea Planului de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului; 

(2) informații despre modul în care Debitorul a monitorizat respectarea 
Cerințelor de Performanță Desemnate și a Planului de Acțiune Social și de Mediu 
de către oricare antreprenor contractat pentru Proiect și un sumar al oricărei 
nerespectări semnificative de către un astfel de antreprenor a Cerințelor de 
Performanță Desemnate și a Planului de Acțiune Social și de Mediu și orice măsuri 
luate pentru a remedia această nerespectare;  
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(3) informații privind implementarea planului de angajament al persoanei 
interesate impus de Cerința de Performanță Desemnată nr. 10, inclusiv un sumar al 
nemulțumirilor primite și al modului în care aceste nemulțumiri au fost rezolvate; 

(4) informații privind respectarea de către Debitor a Legii privind Protecția 
Mediului și Securității Sociale cu privire la Proiect și la activitatea și operațiunile 
Debitorului, inclusiv descrierea oricărei pretenții, proceduri, oricărui ordin sau 
oricărei anchete inițiate sau anunțate împotriva Debitorului, stadiul oricărei 
Autorizații necesare pentru Proiect, rezultatele inspecțiilor efectuate de orice 
autoritate de reglementare, orice încălcare a legilor, reglementărilor și standardelor 
aplicabile și acțiunile coercitive sau orice amenzi percepute pentru astfel de 
încălcări, și un rezumat al tuturor notificărilor, rapoartelor și altor comunicări 
importante cu privire la Aspecte privind Protecția Mediului și Securitatea Socială, 
privitoare la Proiect sau la activitatea și operațiunile Debitorului, transmise de 
Debitor oricărei autorități de reglementare și orice alte circumstanțe care dau 
naștere unei răspunderi a Debitorului pentru orice Aspecte privind Protecția 
Mediului și Securitatea Socială; 

(5) informații privind problemele de sănătate la locul de muncă și gestionarea 
siguranței, sănătatea și securitatea la locul de muncă cu privire la Proiect, activitatea 
și operațiunile Debitorului, inclusiv rata accidentelor, incidente de trecere a 
timpului și succesele incomplete, orice măsuri preventive sau de reducere luate sau 
planificate de către Debitor, orice pregătire a personalului cu privire la sănătatea și 
securitatea la locul de muncă și orice inițiative cu privire la gestionarea aspectelor 
de țin de sănătatea și securitatea la locul de muncă, care au fost implementate sau 
sunt programate de Debitor; 

(6) un sumar al tuturor modificărilor la Legile privind Mediul Înconjurător și 
Securitatea Socială, care pot avea un impact semnificativ asupra Proiectului sau 
asupra activității și operațiunilor Debitorului; și 

(7) copii de pe toate informațiile privind Aspectele privind Protecția Mediului și 
Securitatea Socială furnizate de Debitor acționarilor săi sau publicului general. 

(e) Înainte de prima Tragere din Credit și, după acest moment, în termen de 45 de zile 
de la data la care devine efectivă orice poliță de asigurare nouă sau reînnoită, obligatorie 
potrivit Contractului de Delegare, Debitorul va transmite BERD originalul certificatului 
de asigurare emis de asigurătorul Debitorului sau de brokerul de asigurare, indicând 
bunurile asigurate, sumele și riscurile asigurate, numele persoanelor care vor primi 
despăgubirile, ale beneficiarilor polițelor și ale cesionarilor, denumirea asigurătorului și 
orice alt aspect specific prevăzut în noua poliță de asigurare sau în polița de asigurare 
reînnoită, împreună cu o copie certificată a acestei polițe de asigurare. 

(f) Debitorul va notifica imediat BERD cu privire la: 
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(1) orice propuneri de modificare a scopului, proiectării sau operării Proiectului 
(inclusiv schimbarea locului sau capacității Proiectului, materiilor prime, 
tehnologiei sau proceselor utilizate în sau planificate pentru Proiect sau orice altă 
schimbare care este posibil să modifice în mod semnificativ impactul sau 
problemele de mediu sau sociale ale Proiectului) sau a activității sau operațiunilor 
Debitorului; 

(2) orice pretenție ridicată de Debitor în legătură cu orice poliță de asigurare cu 
o valoare mai mare de 500.000 Euro (cinci sute de mii Euro) sau echivalent; și 

(3) orice eveniment sau condiție (inclusiv, dar fără limitare la orice dispută, 
litigiu, arbitraj sau procedură administrativă, în curs sau iminente, sau pentru care 
s-a primit notificare de la autoritatea competentă, și asupra oricăror pagube sau 
distrugeri ale facilităților Proiectului) care ar putea avea un Efect Advers 
Semnificativ; 

(4) orice modificare a legilor sau regulamentelor care ar putea avea un Efect 
Advers Semnificativ; 

(5) orice penalitate sau despăgubiri plătite sau plătibile de către Debitor a căror 
valoare depășește 350.000 EURO (trei sute cincizeci de mii de Euro) sau echivalent; 

(6) orice abandonare sau suspendare a Proiectului; și 

(7) oricărei dispute între Debitor și orice părți relevante, inclusiv orice încălcări 
ale Contractului de Delegare; 

(g) Imediat după apariția unei Neîndepliniri a Obligațiilor, Debitorul va notifica BERD 
și va indica natura Neîndeplinirii Obligațiilor, precum și măsurile pe care Debitorul le va 
lua pentru remedierea acestora. 

(h) Imediat după apariția unui incident sau accident cu privire la Debitor sau Proiect, 
care are sau ar putea avea un efect advers semnificativ asupra mediului înconjurător sau 
sănătății și securității la locul de muncă sau publice, Debitorul va informa BERD și 
imediat după aceasta va notifica BERD indicând natura incidentului sau accidentului 
respectiv, precum și măsurile pe care Debitorul le va lua pentru remedierea acestora.  Fără 
a limita generalitatea celor de mai sus,  

(1) un incident sau accident implică Proiectul, dacă are loc la orice locație folosită 
în scopul Proiectului sau dacă este cauzat de facilitățile, echipamentul, vehiculele 
sau vasele folosite pentru sau cu privire la Proiect (indiferent dacă sunt sau nu 
folosite pe orice locație în scopul Proiectului și indiferent dacă sunt sau nu folosite 
de persoane autorizate sau neautorizate); 

 



Versiune preliminară confidențială        ref: c xx xxx 9xxx 
Supusă negocierilor  Data versiunii preliminare: 22/10/2019 

 

52 

 

(2) se consideră că un incident sau accident are un efect advers semnificativ 
asupra mediului înconjurător sau sănătății și securității la locul de muncă sau 
publice dacă: 

 
(A) legislația aplicabilă prevede obligația notificării incidentului sau 

accidentului către o Autoritate Guvernamentală,  
 

(B) dacă incidentul sau accidentul implică decesul unei persoane (indiferent 
dacă această persoană este angajat al Debitorului sau nu), 

 
(C) mai multe persoane (indiferent dacă aceste persoane sunt angajați ai 

Debitorului sau nu) au suferit vătămări grave care necesită spitalizare, sau  
 

(D) dacă acest incident sau accident a ajuns, sau va ajunge probabil, la 
cunoștința publicului prin mijloace media sau altfel. 

 
(i) Debitorul va notifica imediat BERD în legătură cu orice protest sau petiție 
semnificative din partea lucrătorilor sau publicului direcționate către sau privitoare la 
Proiect, activitatea și operațiunile Debitorului, care ar putea avea un Efect Advers 
Semnificativ sau care este adus, sau va fi probabil adus, la cunoștința publicului prin 
mijloace media sau altfel. În termen de zece zile de la această notificare, Debitorul va 
prezenta un raport satisfăcător pentru BERD în care se menționează rezultatele cercetării 
efectuate de Debitor cu privire la protest sau petiție, și orice măsuri luate, sau propuse a 
fi luate de către Debitor pentru rezolvarea problemelor ridicate în protest sau petiție. 

(j) Debitorul va notifica BERD cu promptitudine (dar nu mai târziu de 60 de zile 
înainte de a lua orice decizie cu privire la concedierile colective planificate) cu privire la 
orice concediere colectivă planificată care afectează cel puțin 10% din numărul total de 
angajați ai Debitorului sau 30 dintre angajații acestuia (dacă acest număr este mai mic) 
într-o perioadă de 30 de zile.  În cazul unor concedieri colective planificate care afectează 
cel puțin 25% din numărul total de angajați ai Debitorului sau 500 dintre angajații acestuia 
(dacă această cifră este mai mică) pe o perioadă de 30 de zile, la momentul la care 
transmite notificarea către BERD, Debitorul va pune la dispoziția BERD și planul de 
reducere aplicabil. 

(k) Debitorul va transmite în mod prompt BERD două copii ale tuturor notificărilor, 
rapoartelor și altor comunicări ale Debitorului transmise acționarilor săi și ale proceselor 
verbale ale tuturor adunărilor acționarilor.  Fără a se limita la cele amintite, Debitorul va 
pune la dispoziția BERD, la data sau înainte de data la care trimite o notificare oficială 
acționarilor săi cu privire la orice adunare a acționarilor, notificarea acestei adunări și a 
ordinii de zi a acestei adunări.  Debitorul va permite unui reprezentant al BERD să 
participe în calitate de observator, pe cheltuiala Debitorului, la adunarea anuală a 
acționarilor Debitorului. 



Versiune preliminară confidențială        ref: c xx xxx 9xxx 
Supusă negocierilor  Data versiunii preliminare: 22/10/2019 

 

53 

 

(l) Debitorul va notifica BERD în cel mai scurt timp în cazul în care Debitorul obține 
orice informații privind o încălcare a Secțiunii 2.02(h) sau a Secțiunii 6.14 sau în cazul în 
care orice instituție financiară internațională a impus orice sancțiuni asupra Debitorului 
sau Acționarilor pentru orice Practici Interzise.  În cazul În care BERD notifică Debitorul 
privind îngrijorarea sa că a avut loc o încălcarea a respectivei Secțiuni 2.02(h) sau a 
Secțiunii 6.14, Debitorul va coopera cu BERD și cu reprezentanții săi cu bună credință 
pentru a evalua dacă o asemenea încălcare a avut loc și va răspunde în cel mai scurt timp 
și în detaliu în mod rezonabil la orice astfel de notificare din partea BERD și va furniza 
documente justificative pentru răspunsul sau la cererea BERD.  

(m) Debitorul va informa BERD imediat la încheierea acestor contracte și va pune la 
dispoziția BERD copii certificate conform cu originalul, semnate valabil de părțile 
contractante și care sunt pe deplin în vigoare și produc efect, ale următoarelor documente: 

(1) Contractul privind Fondurile de Coeziune, împreună cu dovezi 
satisfăcătoare pentru BERD privind faptul că toate condițiile pentru trageri în baza 
acestuia au fost satisfăcute integral și în mod legal; și 

(2) orice modificare la Contractul de Delegare efectuată potrivit paragrafului (c) 
din Secțiunea 5.06 și paragrafului (iv) din Secțiunea 5.17 împreuna cu aprobările 
cerute conform legii din partea ADI, Acționarilor si Debitorului. 

Secțiunea 5.14. Achiziții Publice 

(a) Cu excepția situației în care BERD va conveni altfel, Debitorul se va asigura că 
toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru Proiect și care urmează să fie 
finanțate din sumele utilizate din Credit, altele decât Investițiile Fără Co-finanțare, sunt 
achiziționate cu respectarea procedurii de licitație deschisă în conformitate cu 
Reglementărilor privind Achizițiile Publice din România. 

(b) Debitorul se va asigura ca toate bunurile, lucrările și serviciile care vor fi finanțate 
ca Investiții Fără Co-finanțare sunt achiziționate în conformitate cu Regulile și 
Procedurile de Achiziție. 

(c) Dacă în conformitate cu Politica si Procedurile de Executare, BERD stabilește că 
Debitorul, un furnizor, un sub-furnizor, un contractant, un subcontractant, un concesionar, 
un consultant sau un sub-consultant care licitează pentru, sau care execută orice contract 
în legătura cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin acesta, s-a implicat in 
orice Practici Interzise, BERD poate declara ca respectivul contract nu este eligibil pentru 
finanțare si poate lua orice Măsura de Executare și orice Măsura de Divulgare. 

(d) Debitorul se va asigura, pentru toate Investițiile Fără Co-finanțare și, în măsura 
posibilă, pentru alte bunuri finanțate din sumele din Credit, că în cadrul documentației de 
licitație și în cadrul oricăror contracte în legătura cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute 
în vedere prin acestea, sunt incluse prevederi:  
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(i) care să precizeze ca furnizorii, sub-furnizorii, contractanții, subcontractanții, 
concesionarii, consultanții și sub-consultanții nu se vor implica și nici nu vor 
autoriza, nici nu vor permite ca oricare dintre funcționarii, directorii, angajații 
autorizați, Afiliații, agenții sau reprezentanții acestora să se implice în orice Practici 
Interzise în legătura cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin acesta; 
și 

(ii) prin care să fie notificați furnizorii, sub-furnizorii, contractanții, 
subcontractanții, concesionarii, consultanții și sub-consultanții privind faptul că 
BERD are dreptul să invoce Politica si Procedurile de Executare, inclusiv orice 
Măsura de Executare si Măsura de Divulgare, în ceea ce privește acuzațiile 
referitoare la Practicile Interzise în legătura cu Proiectul sau cu tranzacțiile avute în 
vedere prin acesta. 

Secțiunea 5.15. Registre privind Proiectul si accesul la acestea 

Debitorul: 

(a) va menține în vigoare proceduri și registre corespunzătoare pentru a înregistra și 
monitoriza progresul Proiectului (inclusiv costul aferent si beneficiile care urmează să 
rezulte din acesta), pentru a identifica oricare și toate bunurile, lucrările și serviciile 
finanțate din veniturile aferente Creditului și pentru a identifica modul in care acestea 
sunt utilizate în cadrul Proiectului și va pune aceste registre la dispoziția reprezentanților 
BERD, la solicitarea BERD; 

(b) va furniza imediat către BERD orice informații pe care BERD le poate solicita în mod 
rezonabil în mod periodic și va permite reprezentanților BERD, la solicitarea BERD:  

(i) să viziteze orice facilitați și șantiere privind Proiectul sau orice alte spatii în 
care se desfășoară activitatea Debitorului;  

(ii) să aibă acces la, și să verifice oricare și toate bunurile, lucrările și serviciile 
finanțate din veniturile aferente Creditului, precum și orice utilaje, instalații, 
șantiere, lucrări, clădiri, proprietăți, echipamente, active, registre, situații 
financiare, înregistrări și documente ale Debitorului și să permită ca aceste registre 
și situații financiare să fie auditate de auditorii BERD; si  

(iii)  să se întâlnească și să discute cu reprezentanții și angajații Debitorului, astfel 
cum BERD poate considera necesar si oportun,  

în oricare caz, inclusiv (1) în vederea facilitării procesului de monitorizare și evaluare a 
Proiectului de către BERD și pentru a permite BERD sa investigheze și să soluționeze 
orice plângere în legătura cu Proiectul in baza Mecanismului de Reclamație al Proiectului, 
si (2) pentru a evalua daca a avut loc o Practica Interzisă în legătura cu Proiectul sau cu 
tranzacțiile avute in vedere prin acesta; și   
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(c) se va asigura că în documentația de licitație și în orice contracte în legătura cu 
Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin acesta, vor fi incluse prevederi în 
sensul celor de la punctele (a) si (b) de mai sus în legătura cu furnizorii, sub-furnizorii, 
contractanții, subcontractanții, concesionarii, consultanții și sub-consultanții. 

Secțiunea 5.16 Contul ÎÎD 

 Debitorul va respecta în totalitate Legislația ÎÎD și va utiliza sumele din Contul ÎÎD 
pentru scopurile obligatorii prevăzute de Legislația ÎÎD. 

Secțiunea 5.17 Ajustarea Tarifelor 

 Cu excepția cazurilor în care BERD va agrea contrariul în scris, Debitorul va 
depune toate eforturile pentru a lua sau a determina să fie luate toate măsurile necesare 
pentru ajustarea tarifelor aplicabile (la data prezentului Contract) pentru oricare dintre 
serviciile Debitorului pentru a reflecta inflația și pentru a asigura nivelele de recuperare 
integrală a cheltuielilor și îndeplinirea angajamentelor financiare prevăzute la Secțiunea 
5.11 (Indicatori Financiari) pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract, 
după cum urmează: 

(i) fiecare tarif va fi majorat pentru (x) a acoperi: 

(a) toate cheltuielile directe de operare și exploatare (inclusiv, fără a se limita 
la, redevențe); 

(b) costurile de întreținere și reparații; 

(c) amortizare și depreciere; 

(d) cheltuielile financiare (inclusiv cu dobânda și rambursarea principalului); 

(e) investiții obligatorii necesare pentru înlocuirea, reabilitarea și modernizarea 
bunurilor existente și orice altă investiție necesară pentru scopul 
implementării proiectelor cofinanțate din Fondurile de Coeziune ale UE; 

 

și (y) asigurarea profitului Debitorului în limita maximă permisă de ANRSC; 

(ii) fiecare tarif pentru servicii de furnizare apă și servicii canalizare va fi, de asemenea, 
majorat în termeni reali în conformitate cu strategia tarifară descrisă în Anexa 3 
(Strategia Tarifară) la prezentul Contract; 

(iii) ajustările tarifare în termeni reali prevăzute la paragraful (ii) de mai sus nu includ: 
(a) inflația pentru perioada cuprinsă între ajustările tarifare realizate în conformitate 
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cu paragraful (ii); și (b) TVA. Tarifele majorate în termeni reali potrivit Secțiunii 
5.17 (ii) de mai sus vor fi ajustate astfel încât să reflecte inflația în conformitate cu 
strategia tarifară descrisă în Anexa 3 (Strategia Tarifară) la prezentul Contract; și 

(iv) tarifele vor fi, de asemenea, majorate în conformitate cu Contractul de Delegare. 

ARTICOLUL VI – ANGAJAMENTE DE A NU FACE 

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

 Cu excepția cazului în care BERD convine altfel in scris: 

Secțiunea 6.01. Dividende 

Cu excepția prevederilor exprese din prezentul și sub rezerva oricăror dispoziții legale 
obligatorii aplicabile conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 
profitului la societățile naționale (cu modificările ulterioare) care impun o altă 
interpretare, Debitorul nu va declara sau nu va plăti niciun dividend, sau nu va face nicio 
distribuire din capitalul său social, sau nu va cumpăra, răscumpăra sau achiziționa într-o 
altă manieră acțiunile sale sau nicio opțiune privind aceste acțiuni, nici nu va plăti niciun 
comision de management, de consultanță sau un alt comision către sau la instrucțiunile 
oricărui acționar.  În pofida celor de mai sus, Debitorul poate întreprinde oricare din 
aceste acțiuni cu condiția ca, la data acțiunii respective: 

(1) să nu fi avut loc și să nu continue nicio Neexecutare; și 

(2) Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei astfel cum este stabilită la data 
ultimului calcul, să fie egală cu sau mai mare de 1,2 la 1,0. 

Secțiunea 6.02. Cheltuieli de capital 

 Debitorul nu va efectua cheltuieli sau nu se va angaja să efectueze cheltuieli cu 
privire la active imobilizate fixe și alte active non-circulante (cu excepția cheltuielilor 
finanțate din Credit sau din Creditul Existent, necesare pentru derularea Proiectului sau 
în legătură cu întreținerea, reparațiile sau înlocuirile esențiale pentru operarea Proiectului) 
cu o valoare totală mai mare de 5.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în alte 
devize la cursul de schimb valutar aplicabil la data respectivă) în cursul oricărui Exercițiu 
Financiar.  
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Secțiunea 6.03. Contracte de închiriere 

 Debitorul nu va încheia contracte sau acorduri pentru a achiziționa prin închiriere 
folosința niciunei proprietăți sau echipamente de orice natură, decât în măsura în care 
suma totală a plăților efectuate de Debitor în legătură cu aceste închirieri nu depășește 
2.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în alte devize la cursul de schimb valutar 
aplicabil la data respectivă) în cursul oricărui Exercițiu Financiar. 

Secțiunea 6.04. Datorie Financiară 

(a) Debitorul nu va contracta, nu va angaja și nu va permite să existe nicio Datorie 
Financiară, cu excepția: 

(1) celor prevăzute prin Planul de Finanțare, inclusiv Creditul;  

(2) Datoriei pe Termen Scurt în valoare totală care să nu depășească suma de 
4.000.000 Euro (sau echivalentul acestei sume în alte valute la cursul de schimb 
valabil la data respectivă), angajate în scopul finanțărilor nevoilor de capital de 
lucru ale Debitorului; și. 

(3) celor prevăzute la în Contractul de Credit Existent. 

(b) Debitorul nu va încheia contracte sau acorduri pentru a garanta sau, în orice caz sau 
în orice condiții, pentru a-si asuma, integral sau parțial, răspunderea pentru orice obligații 
financiare sau de altă natură ale altei persoane. 

Secțiunea 6.05. Sarcini 

 Debitorul nu va constitui sau nu va permite să existe orice Sarcini asupra oricăror 
proprietăți, venituri sau alte active, prezente sau viitoare, ale Debitorului altele decât: 

(1) dacă Debitorul constituie și perfectează, fără ca BERD să suporte niciun cost, 
o Sarcină de rang egal (pari-passu) asupra aceleiași proprietăți, acelorași câștiguri 
sau a altor bunuri care garantează orice plată care urmează să fie făcută de către 
Debitor conform Acordurilor de Finanțare (inclusiv, dar fără a se limita la capitalul, 
și dobânda și orice comision aplicat Creditului), în termeni satisfăcători pentru 
BERD; și 

(2) orice Taxă sau altă Sarcină neconsensuală rezultată de drept sau altă Sarcină 
statutară rezultată în cursul obișnuit al activității, cu condiția ca Sarcina respectivă 
(cu excepția unei Sarcini privind o sumă care nu este încă scadentă) să fie ridicată 
în termen de 30 de zile de la data constituirii acesteia sau, în cazul în care 
valabilitatea sau valoarea Sarcinii respective sau suma garantată prin Sarcina 
respectivă sunt contestate cu bună credință și prin proceduri corespunzătoare și au 
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fost stabilite rezerve adecvate pentru plata sumei respective, în termen de 30 de zile 
de la data adjudecării finale în acest sens. 

Secțiunea 6.06. Tranzacții cu instrumente financiare derivate 

 Debitorul nu va încheia niciun contract swap pe rata dobânzii sau pe devize, 
contract de tip cap sau collar pe rata dobânzii, contract forward pe rate sau altă rată a 
dobânzii, contract de hedging pe devize sau bunuri sau alte tranzacții similare cu 
instrumente financiare derivate. 

Secțiunea 6.07. Tranzacții în condițiile pieței 

 Debitorul nu va încheia nicio tranzacție cu nicio persoană, cu excepția tranzacțiilor 
încheiate în cursul obișnuit al activității, în baza unor termeni comerciali obișnuiți și în 
baza unor înțelegeri în condițiile pieței, nici nu va încheia nicio tranzacție prin intermediul 
căreia Debitorul ar urma să plătească mai mult decât prețul comercial obișnuit pentru 
orice achiziție sau ar urma să primească mai puțin decât prețul comercial integral franco 
fabrica (sub rezerva reducerilor comerciale obișnuite) pentru produsele sau serviciile sale. 

Secțiunea 6.08. Acorduri de partajare a profitului și de management 

(a) Debitorul nu va încheia niciun acord de parteneriat, de partajare a profitului sau de 
acordare de redevențe, niciun alt acord similar prin intermediul căruia veniturile sau 
profiturile Debitorului sunt, sau pot fi, împărțite cu orice altă persoană. 

(b) Debitorul nu va încheia niciun acord de management sau niciun acord similar prin 
intermediul căruia activitatea sau operațiunile sale să fie administrate de orice altă 
persoană. 

Secțiunea 6.09. Investiții  

 Debitorul nu va înființa, nici nu va avea nicio Filială, nici nu va angaja sau nu va 
permite să existe niciun credit sau avansuri din, sau depozite la (cu excepția depozitelor 
deschise la bănci reputabile în cursul obișnuit al activității bancare a Debitorului) alte 
persoane sau investiții în orice persoane sau întreprinderi; totuși, cu mențiunea că 
Debitorul va fi liber să realizeze investiții în valori mobiliare tranzacționabile cu valoare 
investițională pe termen scurt exclusiv pentru a folosi temporar resursele neutilizate ale 
Debitorului. 

Secțiunea 6.10. Contractele privind Proiectul 
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(a) Debitorul nu va înceta, nu va modifica sau nu va face nicio renunțare în legătură cu 
orice prevedere din orice Contract privind Proiectul la care este parte, nici nu va conveni 
cu privire la orice cesiune a oricărui Contract privind Proiectul de către orice altă parte la 
acestea. 

(b) Debitorul nu va face modificări semnificative ale prestațiilor prevăzute în 
Contractul de Delegare. 

Secțiunea 6.11. Modificarea obiectului de activitate, a capitalului social și a Actului 
Constitutiv 

(a) Debitorul nu va efectua modificări, nici nu va permite efectuarea de modificări în 
ceea ce privește obiectul său de activitate sau natura operațiunilor sale, nici modificări în 
ceea ce privește natura sau scopul Proiectului.    Debitorul nu va derula nicio activitate 
sau operațiune cu excepția activităților sau operațiunilor asociate într-o măsură 
importantă cu Proiectul. 

(b) Conform prevederilor Contractului de Asistență pentru Proiect, Debitorul nu va 
efectua modificări, nici nu va permite efectuarea de modificări la capitalul său social, 
exceptând modificările efectuate în conformitate cu Planul de Finanțare în măsura în care 
astfel de modificări sunt necesare pentru Regionalizarea sa ulterioară în conformitate cu 
scopul Proiectului, Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul. BERD 
trebuie informată imediat de orice asemenea modificare înainte ca aceasta sa fie efectuată. 

(c) Conform prevederilor Contractului de Asistență pentru Proiect, Debitorul nu va 
permite efectuarea niciunor modificări la Actul său Constitutiv, cu excepția cazului în 
care este necesar pentru continuarea Regionalizării conform scopurilor Proiectului, 
Contractelor de Finanțare și Contractelor privind Proiectul. BERD trebuie informată 
imediat de orice asemenea modificare înainte ca aceasta sa fie efectuată. 

Secțiunea 6.12. Rambursarea anticipata a Datoriei pe Termen Lung 

 Debitorul nu va efectua (voluntar sau involuntar) nicio rambursare anticipată, 
răscumpărare sau răscumpărare anticipata a oricărei Datorii pe Termen Lung, nici nu va 
efectua nicio rambursare a oricărei Datorii pe Termen Lung în baza oricărei prevederi a 
oricărui contract sau notificări care prevede în mod direct sau indirect accelerarea 
rambursării ca perioada de timp sau sumă, cu excepția situației în care, daca BERD 
solicită acest lucru, Debitorul efectuează simultan o rambursare anticipată proporțională 
din suma principală din Credit scadentă la data respectivă în conformitate cu prevederile 
din Secțiunea 3.09 (cu mențiunea că nu va exista nicio suma minimă sau perioada de 
preaviz pentru o astfel de rambursare anticipată). 

Secțiunea 6.13. Vânzare de active; Fuziune 
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(a) Debitorul nu va vinde, nu va transfera, nu va închiria sau nu va dispune în alta 
manieră de activele sale în întregime sau de o parte semnificativă a acestora (fie printr-o 
singură tranzacție sau printr-o serie de tranzacții conexe sau de altă natura). 

(b) Debitorul nu se va angaja sau nu va permite nici o fuziune, divizare, consolidare 
sau reorganizare cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru continuarea 
Regionalizării conform scopurilor Proiectului, Acordurilor de Finanțare și Contractelor 
privind Proiectul. BERD trebuie informată imediat de orice asemenea fuziune, 
consolidare sau reorganizare înainte ca aceasta sa fie efectuată și inițiată. 

Secțiunea 6.14. Frauda si corupție 

 Debitorul nu se va implica și nici nu va autoriza sau nu va permite oricăruia dintre 
funcționarii, administratorii, angajații săi autorizați, Afiliații, agenții sau reprezentanții 
săi să se implice în orice Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau în legătură cu orice 
tranzacții avute în vedere prin prezentul Contract. Independent de orice altă prevedere din 
prezentul Contract, Debitorul confirma prin prezentul ca BERD poate invoca Politica și 
Procedurile de Executare în ceea ce privește acuzațiile privind Practicile Interzise 
(inclusiv în legătură cu Secțiunea 2.02(h)) în legătură cu Proiectul sau în legătură cu 
tranzacțiile avute în vedere prin prezentul Contract. 

Secțiunea 6.15. Limitarea Valorii Contractului 

 Sumele din Credit, altele decât cele folosite pentru Investiții Fără Co-finanțare, nu 
vor fi folosite de către Debitor pentru finanțarea a mai mult de 40% din valoarea fiecărui 
contract de achiziție specificat in Planul de Achiziții Publice (inclusiv orice ordin de 
modificare și variație a acestor contracte de achiziție) sau a oricărui alt contract agreat de 
BERD. 

Secțiunea 6.16. Eligibilitatea Antreprenorului 

 Debitorul nu va solicita o Tragere din Credit în cazul în care acesta a aplicat 
restricții de eligibilitate sau origine la atribuirea contractului specific care urmează să fie 
finanțat din respectiva Tragere din Credit sau în cazul în care un astfel de contract a fost 
atribuit unui furnizor, contractant sau consultant sau unui sub-furnizor, subcontractant sau 
sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru 
atribuirea unui contract finanțat de către BERD sau a unei finanțări BERD, astfel cum 
această listă poate fi găsită pe site-ul web al BERD. 

ARTICOLUL VII – CAZURI DE NEEXECUTARE 
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Secțiunea 7.01. Cazuri de Neexecutare 

 Fiecare dintre următoarele evenimente și situații va constitui un Caz de Neexecutare 
conform prevederilor prezentului Contract: 

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

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

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

(b) Angajamente.  Nerespectarea, de către Debitor sau de către orice altă parte (cu 
excepția BERD) a oricăror obligații din orice Acord de Finanțare sau din cadrul oricărui 
alt contract încheiat între Debitor și BERD, dacă la nerespectarea acestor obligații nu se 
face referire în altă parte a acestei Secțiuni 7.01, iar, dacă este susceptibilă de remediere, 
această nerespectare nu este remediată în termen de 30 de zile de la data care survine 
prima dintre următoarele: (1) data la care BERD transmite Debitorului notificarea cu 
privire la această nerespectare, sau (2) data la care Debitorul ia cunoștință de această 
nerespectare. 

(c) Contractele privind Proiectul.  Orice parte (alta decât BERD) nu își îndeplinește 
orice obligație asumată într-un Contract privind Proiectul, la această nerespectare a 
obligației nefăcându-se referire în altă parte a acestei Secțiuni 7.01, și, dacă este posibilă 
remedierea, această nerespectare nu este remediată pentru o perioadă de 30 de zile după 
data care survine prima dintre (i) notificarea Debitorului de către BERD în acest sens și 
(2) Debitorul ia cunoștință de această nerespectare. 

(d) Declarații.  Oricare din asigurările sau garanțiile date sau confirmate de Debitor, 
orice Acționar sau altă parte (cu excepția BERD) în cadrul oricărui Contract de Finanțare 
sau Contract privind Proiectul se dovedește că a fost falsă sau că a indus în eroare la 
momentul la care a fost dată sau repetată.  

(e) Regionalizare.  Orice Autoritate Guvernamentală condamnă, naționalizează, 
sechestrează sau expropriază în alt mod toată sau orice parte substanțială din proprietatea 
sau din celelalte active ale Debitorului sau din capitalul său social, sau trece în custodie 
sau transferă controlul asupra acestei proprietăți sau activelor sau asupra activității sau 
operațiunilor Debitorului, sau devine acționar majoritar al Debitorului, sau întreprinde 
orice acțiune pentru dizolvarea sau desființarea Debitorului sau orice acțiune prin care 
Debitorul sau funcționarii acestuia sunt împiedicați să își desfășoare activitatea sau 
operațiunile sau o parte substanțială a acestora. 
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(f) Faliment.  Intrarea în vigoare a unei decizii sau ordin al instanței împotriva 
Debitorului, Județului sau a Municipiului, prin care Debitorul, Județul sau Municipiul 
este declarat în faliment sau insolvență sau prin care se dispune lichidarea activității 
acestora; sau introducerea unei cereri de reorganizare, administrare, concordat, 
restructurare sau lichidare a Debitorului, Municipiului sau Județului sau în legătură cu 
Debitorul, Municipiul sau Județul, conform legislației aplicabile; sau numirea unui 
judecător sindic, a unui administrator, lichidator, curator, fideicomisar judiciar, executor 
judecătoresc, creditor garantat sau a altor astfel de persoane oficiale cu privire la Debitor, 
Județ sau Municipiu sau cu privire la orice parte substanțială din proprietățile și activele 
sale; sau inițierea de către Debitor, Județ sau Municipiu a procedurilor privind falimentul 
sau insolvența, sau acordul Debitorului sau al Județului sau Municipiului cu privire la 
inițierea procedurilor privind declararea falimentului, sau depunerea unei cereri sau 
acordul privind reorganizarea, administrarea, descărcarea de datorii, sau lichidarea 
conform legii aplicabile, sau acordul Debitorului, Județului sau Municipiului la depunerea 
unei astfel de cereri sau la numirea unui judecător sindic, a unui administrator, lichidator, 
curator, fideicomisar judiciar, executor judecătoresc, creditor garantat sau altor astfel de 
persoane oficiale cu privire la Debitor, Județ sau Municipiu sau cu privire la orice parte 
substanțială din proprietățile sale sau cesionarea în favoarea creditorilor sau recunoașterea 
în scris a incapacității sale de a-și plăti datoriile la scadență; sau orice alt eveniment care, 
conform legii aplicabile, ar avea un efect analog cu evenimentele enumerate în acest 
paragraf. 
 
(g) Datorie Financiară.   Orice Datorie Financiară a Debitorului (alta decât Creditul) 
nu este plătită la scadență; sau apare o nerespectare care nu este prevăzută în alt mod în 
acest paragraf a oricărei obligații prevăzute de orice contract în temeiul căruia este 
datorată o asemenea Datorie Financiară a Debitorului, nerespectare care continuă și după 
încetarea oricărei perioade de grație aplicabile; sau orice asemenea Datorie Financiară a 
Debitorului devine scadentă și exigibilă anticipat sau este cerută la plată. 

(h) Schimbarea controlului.  Are loc orice schimbare a controlului Debitorului sau 
Municipiul nu mai deține, în orice moment, direct sau indirect cel puțin 75% din acțiunile 
emise și aflate în circulație ale Debitorului, în fiecare caz fără consimțământul prealabil 
în scris al BERD. 
 
(i) Neeligibilitatea pentru Finanțarea BERD.  Stabilirea de către BERD în 
conformitate cu Politica și Procedurile de Executare BERD că Debitorul sau un Afiliat al 
Debitorului s-a angajat într-o Practică Interzisă în legătură cu un Proiect BERD, Debitorul 
urmând a fi inclus pe lista BERD a persoanelor sau entităților care nu sunt eligibile pentru 
a le fi încredințat un contract finanțat de BERD sau pentru a beneficia de finanțare din 
partea BERD, astfel cum această listă poate fi găsită pe pagina de internet a BERD.  

(j) Efect Advers Semnificativ.  Apariția oricărui eveniment sau a oricărei situații care, 
în opinia rezonabilă a BERD, ar putea avea un Efect Advers Semnificativ. 
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(k) Contractul privind Fondurile de Coeziune.  O neîndeplinire a  obligațiilor de 
orice natură apare conform Contractului privind Fondurile de Coeziune și o astfel de 
neîndeplinire a obligațiilor continuă peste orice perioadă de grație aplicabilă; sau orice 
astfel de Datorie Financiară a Debitorului conform Contractului privind Fondurile de 
Coeziune devine scadentă și plătibilă sau este plasată la cerere; sau fondurile de coeziune 
din Contractul Privind Fondurile de Coeziune sunt suspendate sau anulate sau Contractul 
Privind Fondurile de Coeziune încetează înainte de scadență. 

(l) Plata Dividendelor.  Debitorul declară sau plătește orice dividend sau face orice 
altă distribuție a capitalului social, sau dobândește, răscumpără sau achiziționează în orice 
alt mod oricare dintre acțiunile sale ori drept de opțiune asupra acestora, cu excepția 
prevederilor contrare din Secțiunea 6.01 din prezentul Contract. 

(m) Modificarea Legislației ÎÎD. Are loc orice modificare a Legislației ÎÎD. 

(n) Continuitatea Proiectului.  Natura activității Debitorului sau operațiunile sau 
natura sau scopul Proiectului se schimbă, sau Debitorul desfășoară activități sau afaceri 
care ar rezulta în schimbarea afacerii sale sau a Proiectului. 

(o) Contract de Delegare. Contractul de Delegare încetează sau devine apt de a fi 
denunțat de o parte la acesta în alt mod decât din motiv de executare integrală a 
Contractului de Delegare, expirarea termenului sau astfel cum a fost convenit de către 
BERD. 

(p) Contractele de Achiziție Co-finanțate. Orice contract de achiziție prevăzut în 
Planul de Achiziții Publice la prezentul Contract sau orice alt contract acceptat de BERD 
pentru a fi finanțat din Credit este atribuit de Debitor pe criterii ce vizează naționalitatea 
ofertantului, țara de origine sau proveniența străină a conținutului bunurilor și/sau un 
astfel de contract a fost atribuit unui furnizor, contractant sau consultant sau unui sub-
furnizor, subcontractant sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau 
entităților neeligibile pentru atribuirea unui contract finanțat de către BERD sau a unei 
finanțări BERD, astfel cum această listă poate fi găsită pe site-ul web al BERD. 

(q) Menținerea, continuitatea si managementul activității.  Debitorul încetează să-
și mențină existența sa corporativă sau să își administreze activitatea cu diligența 
cuvenită, sau oricare dintre administratorii și directorii săi încetează să mai îndeplinească 
cerințele tehnice, profesionale și de eficiență prevăzute în Secțiunea 5.02 din prezentul 
Contract. 

(r) Modificarea capitalului social sau a Actului Constitutiv. Capitalul social sau 
Actul Constitutiv al Debitorului este modificat, cu excepția situațiilor în care se prevede 
altfel prin Secțiunile 6.11 (b) și (c) din prezentul Contract. 
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(s) Fuziune, consolidare sau reorganizare. Orice fuziune, consolidare sau 
reorganizare în legătură cu Debitorul survine altfel decât astfel cum este prevăzut în 
Secțiunea 6.13 (b). 

(t) Licențe și Contractul de Delegare.  

(1) Licența de Operare este revocată, anulată, suspendată, își încetează 
valabilitatea sau nu este acordată atunci când este necesară, sau expiră fără a fi 
reînnoită (în totalitate sau în parte) sau încetează în alt mod să mai fie în vigoare și 
Debitorul nu reușește să obțină o nouă Licență. 

(2) Debitorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile prevăzute în Secțiunea 
5.06 (c) din prezentul Contract. 

(u) Invaliditate.  

(1) Este sau devine ilegal pentru Debitor, Municipiu sau Județ să execute oricare 
dintre obligațiile sale în baza Acordurilor de Finanțare si Contractelor privind 
Proiectul la care este parte; 

(2) Orice Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul sau orice prevedere 
importantă a acestora încetează să fie legală, valabilă, obligatorie, aptă de a fi pusă 
în executare sau de a produce efecte; sau 

(3) Există o hotărâre, decizie, rezoluție sau ordin emis de oricare instanță de 
judecată, tribunal, tribunal arbitral sau Autoritate Guvernamentală (indiferent dacă 
o astfel de hotărâre, decizie, rezoluție sau ordin este definitivă și irevocabilă sau 
dacă este aptă de a fi atacată sau contestată) potrivit căreia (i) procedura de atribuire 
referitoare la Contractul de Delegare; sau (ii) oricare Acord de Finanțare sau 
Contract privind Proiectul sau orice prevedere importantă a acestora este constatată 
sau declarată a fi nulă, anulabilă, invalidată sau revocată pentru orice motiv.  

Secțiunea 7.02. Consecințele Neexecutării 

 În cazul apariției și continuării unui Caz de Neexecutare, BERD poate, la alegerea 
sa, prin notificare transmisă Debitorului, să declare întreaga sumă principală a Creditului 
și orice dobândă acumulată la Credit (împreună cu orice sume acumulate sau datorate 
conform prezentului Contract) ca fiind, și în același moment devenind (independent de 
orice prevedere contrară din prezentul Contract), fie: 

(1) scadente și exigibile, la cerere; fie 

(2) scadente și exigibile imediat, fără nicio altă notificare și fără punere în 
întârziere, fără nicio declarație, cerere sau obiecțiune de orice fel, Debitorul 
renunțând expres prin prezentul Contract la necesitatea acestora. 
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ARTICOLUL VIII - DIVERSE 

Secțiunea 8.01. Rămânere în vigoare 

 Despăgubirile și garanțiile Debitorului, prevederile Secțiunilor 3.10(a), 3.10(d), 
8.01, 8.04, 8.05, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12 și 8.14 precum și orice altă prevedere a acestui 
Contract care se dorește să continue să producă efecte juridice în mod explicit și implicit 
și ulterior oricărei încetări a acestui Contract vor continua să fie în vigoare și după 
rambursarea Creditului și orice încetare a acestui Contract, și vor produce efecte juridice 
depline.   

Secțiunea 8.02. Integralitatea Contractului; Modificări și Renunțări 

 Prezentul Contract și documentele la care se face referire în acesta reprezintă toate 
obligațiile părților în legătură cu acest subiect și înlocuiesc orice declarație de intenție sau 
înțelegere anterioară cu privire la această tranzacție.  Orice modificare, acord sau 
renunțare din partea BERD în legătură cu termenii sau condițiile acestui Contract, în baza 
prezentului Contract (inclusiv a prezentei Secțiuni 8.02), se va face în scris și va fi 
semnată de BERD, iar în cazul unui amendament, de către Debitor.  Părțile la acest 
Contract pot rezilia sau modifica Contractul prin acordul părților fără consimțământul 
vreunei persoane care nu este parte semnatară a acestui Contract.  În cazul în care BERD 
renunță la o condiție cu privire la orice Tragere din Credit, se va considera că Debitorul, 
în urma primirii încasărilor aferente respectivei Trageri din Credit, a fost de acord cu toți 
termenii și cu toate condițiile acestei renunțări. 

Secțiunea 8.03. Notificări 

(a) Orice notificare, cerere sau comunicare ce va fi transmisă sau dată către BERD sau 
către Debitor în temeiul prezentului Contract va fi făcută în scris.  Cu excepția unor 
prevederi contrare din prezentul Contract, respectiva notificare, cerere sau comunicare se 
va considera valabil efectuată sau transmisă atunci când este înmânată personal, transmisă 
par avion sau trimisă în format pdf sau în alt format similar prin poștă electronică părții 
căreia îi este adresată sau căreia i se permite a-i fi trimisă sau dată la adresa părții care 
este menționată mai jos sau la orice altă adresă notificată de acea parte celeilalte părți care 
transmite respectiva notificare, cerere sau comunicare. 
 
Pentru Debitor: 

 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
Str. Brestei nr. 133, Craiova, Județul Dolj , România 
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În atenția: [  ]4  
 
Telefon: [  ] 5 
Email: [  ] 6 

 
 
Pentru BERD: 
 

Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare 
One Exchange Square 
Londra EC2A 2JN 
Regatul Unit 
 
În atenția:  Departamentului Administrare Operațiuni 
   Operațiunea Nr. 50802 
 
Telefon:  +44 20 7338 6000 
Email:  oad@ebrd.com 
 

(b) BERD poate invita Debitorul să se înregistreze pentru a utiliza ClientNet sau o altă 
formă de comunicare electronică, iar în cazul în care Debitorul și BERD convin să 
utilizeze ClientNet sau o altă formă de comunicare electronică, orice înștiințare, cerere 
sau altă comunicare transmisă de Debitor către BERD sau de BERD către Debitor (cu 
excepția oricărei înștiințări, cereri sau a altei comunicări pentru care prezentul Contract 
sau orice alt Acord de Finanțare impune transmiterea în original, în formă certificată sau 
tipărită), poate, sub rezerva termenilor și condițiilor aplicabile ClientNet sau unei alte 
forme de comunicare electronică, fi transmisă prin afișarea respectivei înștiințări, cereri 
sau a altei comunicări pe ClientNet sau poate fi transmisă conform condițiilor acceptate 
referitoare la o altă formă de comunicare electronică.   
 
(c) Orice înștiințare, cerere sau altă comunicare înmânată personal, trimisă par avion, 
prin poștă electronică, prin ClientNet sau prin altă formă de comunicare electronică 
convenită va produce efecte doar din momentul primirii efective (sau punerii la 
dispoziție) într-o formă lizibilă, cu mențiunea că o astfel de înștiințare, cerere sau 
comunicare care este primită (sau pusă la dispoziție) după ora 5:00 p.m. la adresa indicată 
de partea căreia îi este adresată respectiva înștiințare, cerere sau comunicare drept adresa 
de corespondență în scopul prezentului Contract va fi considerată a produce efecte doar 
începând din ziua următoare. 

Secțiunea 8.04. Limba engleză 

                                                 
4 NOTA pentru Debitor: va rugam sa furnizati detaliile 
5 NOTA pentru Debitor: va rugam sa furnizati detaliile 
6 NOTA pentru Debitor: va rugam sa furnizati detaliile 
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 Toate documentele care urmează a fi furnizate sau toate comunicările care urmează 
a fi transmise sau efectuate în temeiul acestui Contract vor fi în limba engleză sau, daca 
sunt redate într-o altă limbă, vor fi însoțite de o traducere în limba engleză certificată de 
Debitor, traducere care va reprezenta o versiune angajantă pentru Debitor și pentru 
BERD. 

 Sub rezerva Secţiunii 8.17, acest Contract trebuie semnat în şase (6) veriuni 
originale la data şi anul menţionate mai sus, trei (3) dintre versiunile originale vor fi în 
limba Engleză şi trei (3) dintre versiunile originale vor fi în limba română. În cazul 
oricărei discrepanţe sau neconcordanţe între versiunea în limba engleză şi versiunea în 
limba română a prezentului Contract, termenii din versiunile în limba engleză vor prevala 
în relaţiile dintre părţile la prezentul Contract. 

Secțiunea 8.05. Calcule financiare  

 Toate calculele financiare care urmează a fi efectuate în baza sau în scopul 
prezentului Contract se vor face în conformitate cu IFRS și, cu excepția unor dispoziții 
contrare necesare în vederea respectării prevederilor acestui Contract, acestea se vor 
efectua utilizând ultimele Situații Financiare semestriale pe care Debitorul are obligația 
de a le pune la dispoziția BERD la anumite intervale de timp în baza Secțiunii 5.13(a); cu 
mențiunea, totuși, că: 

(1) în cazul în care Situațiile Financiare semestriale relevante se referă la ultimul 
semestru al unui Exercițiu Financiar la acea dată, la alegerea BERD, astfel de 
calcule pot fi efectuate în schimb în baza Situațiilor Financiare Auditate aferente 
Exercițiului Financiar respectiv; și 

(2) în cazul în care survin orice modificări adverse semnificative în situația 
financiară a Debitorului la sfârșitul perioadei vizate de respectivele Situații 
Financiare, aceste modificări adverse semnificative vor fi luate în considerare în 
calculul cifrelor respective. 

Secțiunea 8.06. Drepturi, remedii și renunțări 

(a) Drepturile și remediile BERD în legătură cu orice fals în declarații sau încălcare a 
garanțiilor din partea Debitorului nu vor fi afectate de nicio investigație efectuată de, sau 
în numele, BERD cu privire la activitatea Debitorului, de executarea sau îndeplinirea 
obligațiilor acestui Contract sau de orice alt act sau fapt care poate fi întreprins de, sau în 
numele, BERD în legătură cu prezentul Contract și care ar putea afecta, excluzând această 
Secțiune, aceste drepturi sau remedii. 

(b) Nicio acțiune sau renunțare de către BERD în legătura cu orice condiție privind o 
Tragere din Credit în temeiul acestui Contract nu va afecta niciun drept, putere sau 
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remediu ce revine BERD cu privire la orice altă condiție a unei Trageri din Credit sau nu 
va fi interpretată ca o renunțare la acestea. 

(c) Nicio acțiune întreprinsă de BERD în legătură cu orice Tragere din Credit nu va 
afecta sau prejudicia niciun drept, putere sau remediu care revine BERD în legătură cu 
orice altă Tragere din Credit.  Fără a limita cele de mai sus, dreptul BERD de a cere 
respectarea oricărei condiții în temeiul acestui Contract, la care BERD poate renunța în 
legătura cu orice Tragere din Credit, este menținut în mod expres, dacă BERD nu notifică 
Debitorul în alt sens, în scopul oricărei Trageri din Credit ulterioare. 

(d) Nicio acțiune și nicio exercitare cu întârziere sau omisiune în exercitarea oricărui 
drept, putere sau remediu care revine BERD în baza oricărei neexecutări potrivit acestui 
Contract sau a oricărui alt contract nu vor afecta orice asemenea drepturi, puteri sau 
remedii sau nu vor fi interpretate ca o renunțare la acestea sau ca o acceptare tacită a 
acestora.  Nicio exercitare singulară sau parțială a oricărui asemenea drept, putere sau 
remediu nu va împiedica nicio altă exercitare sau o exercitare ulterioară sau exercitarea 
oricărui alt drept, putere sau remediu.  Nicio acțiune întreprinsă de BERD în legătură cu 
orice astfel de neexecutare sau acceptare tacită de către aceasta nu va afecta sau prejudicia 
niciun drept, putere sau remediu care revine BERD cu privire la orice altă neexecutare. 

(e) Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract și în celelalte Acorduri de 
Finanțare sunt cumulative și nu exclud niciun alt drept sau remediu, prevăzute de legea 
aplicabilă sau în orice alt mod. 

Secțiunea 8.07. Despăgubiri 

(a) Debitorul își asumă întreaga răspundere și este de acord să despăgubească și va 
despăgubi și nu va ține răspunzători pe BERD si pe directorii, administratorii, angajații, 
agenții și funcționarii acesteia pentru oricare și toate răspunderile, obligațiile, pierderile, 
daunele (compensatorii, punitive sau de altă natură), penalitățile, pretențiile, acțiunile, 
Taxele, procesele, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale 
consultanților legali și costurile de investigație) de orice natură, inclusiv, însă fără a se 
limita la caracterul general al celor de mai sus, care rezultă în baza unui contract sau a 
unei fapte ilicite (inclusiv, din considerente de neglijență) sau în baza răspunderii stricte 
sau în alte condiții, care sunt impuse sau suportate ori confirmate în sarcina BERD sau a 
oricăruia dintre directorii, administratorii, angajații, agenții sau funcționarii acesteia 
(indiferent dacă aceștia au fost despăgubiți sau nu și de orice altă persoană în temeiul 
oricărui alt document) și care se referă în orice mod sau rezultă direct sau indirect din: 

(1) orice tranzacții descrise în orice Acord de Finanțare sau Contract privind 
Proiectul sau din executarea, livrarea sau îndeplinirea obligațiilor acestora; 

(2) operarea sau menținerea facilităților Debitorului sau deținerea în proprietate, 
controlul sau posesia asupra acestora de către Debitor;  



Versiune preliminară confidențială        ref: c xx xxx 9xxx 
Supusă negocierilor  Data versiunii preliminare: 22/10/2019 

 

69 

 

(3) investigația de către BERD a oricărui eveniment pe care aceasta îl consideră 
în mod rezonabil a fi o situație de Neexecutare; 

(4) BERD acționează sau se bazează pe orice notificare, cerere sau instrucțiune 
pe care în mod rezonabil o consideră a fi autentică, corectă si autorizată în mod 
adecvat; sau 

(5) exercitarea de către BERD a oricăror drepturi și remedii care îi revin în baza 
oricăruia dintre Acordurile de Finanțare; 

cu mențiunea că BERD nu va avea niciun drept de a fi despăgubită în baza acestui 
Contract pentru cazuri de neglijență gravă sau abateri săvârșite cu intenție. 

(b) Debitorul confirmă ca BERD încheie acest Contract și a acționat exclusiv în calitate 
de creditor și nu de consultant față de Debitor.  Debitorul declară și garantează că, la 
semnarea Acordurilor de Finanțare, a contractat independent servicii juridice, financiare 
și alt tip de consultanță și s-a bazat pe aceste servicii și nu s-a bazat și nici nu se va baza 
ulterior pe niciun fel de servicii de consultanță acordate de BERD. 

Secțiunea 8.08. Costuri și cheltuieli 

(a) Indiferent dacă este efectuată sau nu orice Tragere din Credit, Debitorul va plăti la 
cerere către BERD, sau conform instrucțiunilor BERD, onorariile pentru asistența juridică 
și cheltuielile avocaților externi suportate de BERD în legătură cu Acordurile de Finanțare 
și cu pregătirea, analiza, negocierea, încheierea, înregistrarea, legalizarea și perfectarea 
Acordurilor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul precum și a oricăror altor 
documente referitoare la acestea, până la echivalentul sumei de 25.000 EUR.  Dacă astfel 
de onorarii și cheltuieli depășesc echivalentul sumei de 25.000 EUR, BERD va solicita 
acordul Debitorului pentru a suporta astfel de onorarii și cheltuieli suplimentare. 

(b) Debitorul va plăti sau va rambursa la cerere către BERD toate taxele (inclusiv taxe 
de timbru), impozitele sau alte comisioane plătibile pentru sau în legătură cu semnarea, 
emiterea, livrarea, înregistrarea sau legalizarea oricărui Acord de Finanțare, oricărui alt 
document în legătură cu prezentul Contract sau orice plată în conformitate cu acestea. 

(c) Debitorul va plăti BERD sau conform instrucțiunilor BERD, la cerere, toate 
onorariile, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile și costurile juridice) suportate de 
BERD: 

(1) pentru a stabili daca a avut loc o situație de Neexecutare; 

(2) în legătură cu menținerea sau executarea oricărora dintre drepturile sale în 
baza oricărui Acord de Finanțare și cu încasarea oricărei sume datorate BERD; și 



Versiune preliminară confidențială        ref: c xx xxx 9xxx 
Supusă negocierilor  Data versiunii preliminare: 22/10/2019 

 

70 

 

(3) în legătură cu evaluarea, pregătirea, analiza, negocierea, încheierea și, acolo 
unde este adecvat, înregistrarea, legalizarea și perfectarea oricărui act adițional sau 
oricărei renunțări la orice Acord de Finanțare, orice Contract privind Proiectul sau 
orice alt document referitor la acestea. 

Secțiunea 8.09. Legea aplicabilă  

 Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu dreptul englez. 
Orice obligații necontractuale născute din sau în legătură cu acest Contract vor fi 
guvernate și interpretate potrivit dreptului englez. 

Secțiunea 8.10. Arbitraj și jurisdicție 

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau în legătură cu (1) 
acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestuia sau (3) orice obligații 
necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin 
arbitraj, în conformitate cu Regulile UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest 
moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi LCIA 
(Curtea Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura la Londra, în 
Marea Britanie și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză.  Prin 
prezentul Contract, părțile renunță la orice drepturi, în baza Legii Arbitrajului din 1996, 
sau de a ataca hotărârea arbitrală la instanțele din Marea Britanie, sau de a cere stabilirea 
unui punct de vedere de către instanțele din Marea Britanie.  Tribunalul arbitral nu este 
autorizat să acorde, și Debitorul este de acord că nu este autorizat să ia sau să solicite de 
la nicio autoritate judiciară, vreo măsura procedurală provizorie sau degrevare, indiferent 
de orice prevedere în sens contrar din Regulile UNCITRAL.  Tribunalul arbitral va avea 
autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile și hotărârile sale orice 
altă dispută prezentată de BERD (și nu de o altă parte), în măsura în care disputa 
respectivă ia naștere dintr-un Acord de Finanțare, dar, sub rezerva celor prevăzute mai 
sus, nici o altă parte și nici o altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale 
sau conexată cu acestea.  În orice proceduri arbitrale, certificatul BERD privind orice 
sumă datorată către BERD în baza Acordurilor de Finanțare va constitui o dovadă prima 
facie pentru suma respectivă. 

(b) Independent de prevederile Secțiunii 8.10(a) de mai sus, prezentul Contract și 
celelalte Acorduri de Finanțare și orice drepturi care revin BERD născute din sau în 
legătură cu acest Contract sau cu orice alt Acord de Finanțare pot fi puse în executare de 
către BERD, la alegerea sa, de instanțele române sau de orice instanțe competente.  
Debitorul este de acord în mod irevocabil, în beneficiul BERD, cu jurisdicția neexclusivă 
a instanțelor din Anglia pentru orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din 
prezentul Contract sau din orice alt Acord de Finanțare sau în legătură cu încălcarea, 
încetarea sau nevalabilitatea acestora. Debitorul desemnează, numește și împuternicește 
irevocabil prin prezentul Contract pe [__________]la sediul său social (situat, la data 
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prezentului, în [__________], Londra, Anglia) să acționeze ca agent autorizat pentru 
primirea notificărilor procesuale sau a oricăror altor notificări juridice în Anglia în scopul 
unei acțiuni sau proceduri în instanță inițiate de BERD în legătură cu oricare din 
Acordurile de Finanțare. Lipsa notificării Debitorului de către agentul procesual nu va 
invalida procedurile în cauză.  Debitorul este de acord prin prezentul Contract în mod 
irevocabil cu comunicarea actelor de procedură sau a oricăror altor citații trimise de aceste 
instanțe sub formă de duplicate prin serviciul poștal par avion în regim de scrisori 
recomandate cu confirmare de primire preplătite la adresa specificată în respectivele 
documente.  Debitorul se angajează și este de acord că, atâta vreme cât îi revin orice 
obligații în baza prezentului Contract, acesta va desemna în continuare un agent valabil 
numit pentru primirea actelor de procedură și a oricăror altor citații în Anglia în legătură 
cu orice proceduri judiciare sau acțiuni sesizate de BERD cu privire la orice Acord de 
Finanțare și va informa BERD referitor la identitatea și sediul acestui agent.  Nicio 
prevedere din acest Contract nu va afecta dreptul BERD de a iniția proceduri judiciare 
sau demersuri legale împotriva Debitorului în orice mod autorizat de legile oricărei 
jurisdicții relevante.  Inițierea de către BERD a demersurilor legale sau a procedurilor 
judiciare într-una sau mai multe jurisdicții nu va împiedica BERD să inițieze demersuri 
legale sau proceduri judiciare în orice altă jurisdicție, indiferent dacă aceste proceduri 
sunt inițiate simultan sau nu.  Debitorul renunță în mod irevocabil la orice obiecție pe care 
o poate avea în prezent sau pe viitor din orice considerente cu privire la locul introducerii 
oricărei acțiuni în justiție sau al oricărei proceduri precum și la orice pretenție pe care o 
poate ridica în prezent sau pe viitor pe motivul că orice asemenea acțiune în justiție sau 
procedură a fost inițiată în fața unei instanțe necompetente. 

Secțiunea 8.11. Privilegiile și imunitățile BERD 

 Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, 
repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor 
acordate BERD conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile.  
Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit 
Secțiunii 8.10(a) și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și privilegii proprii 
(inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că nu beneficiază de 
imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform Articolului 5(2) din 
Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și 
Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, 
privind executarea unei hotărâri arbitrale pronunțate în mod legal împotriva sa, ca rezultat 
al subscrierii sale exprese la procedura de arbitraj, potrivit Secțiunii 8.10(a). 

Secțiunea 8.12. Renunțare la imunitatea suverană 

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

Secțiunea 8.13. Succesori și cesionari; Drepturi ale terților 

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

(b) BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate 
sau de oricare din drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract și din celelalte 
Acorduri de Finanțare (inclusiv prin acordarea de participații sau într-o altă manieră) sau 
să-și diminueze riscurile din prezentul Contract și din celelalte Acorduri de Finanțare prin 
Participări la risc fără acordare de fonduri, asigurări sau alte mijloace.  

(c) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 8.13(a) sau 8.13(b), niciuna dintre 
prevederile prezentului Contract nu poate fi invocată de terțe părți. 

Secțiunea 8.14. Dezvăluiri 

 BERD poate să utilizeze sau să dezvăluie documente, informații și alte date cu 
privire la Debitor, Proiect și prezenta tranzacție (inclusiv, copii ale oricăruia dintre 
Acordurile de Finanțare sau ale oricăror Contracte privind Proiectul), după cum BERD 
consideră potrivit, inclusiv în conformitate cu politica sa privind accesul la informații în 
vigoare la data respectivei dezvăluiri și atunci când este vorba de: (a) orice litigiu sau 
procedură în legătură cu sau care implică Proiectul sau orice Acord de Finanțare, în scopul 
apărării, menținerii sau punerii în executare a oricăruia dintre drepturile sau interesele 
BERD; (b) orice participație, efectivă sau propusă, sau orice altă vânzare, transfer, 
cesiune, novație sau altă modalitate de înstrăinare efectivă sau propusă sau diminuare a 
riscurilor, prevăzută în Secțiunea 8,13; sau (c) administrarea sau supervizarea oricărei alte 
investiții care poate fi realizată în sau a oricărei finanțări care poate fi acordată Debitorului 
sau unui Afiliat al acestuia direct sau indirect de către BERD din timp în timp sau 
administrarea sau supervizarea oricărui litigiu sau proceduri care implică orice investiție 
în cadrul Debitorului sau al unui Afiliat al acestuia sau orice finanțare a acestora, care 
poate fi efectuată sau acordată direct sau indirect de BERD din timp în timp.  



Versiune preliminară confidențială        ref: c xx xxx 9xxx 
Supusă negocierilor  Data versiunii preliminare: 22/10/2019 

 

73 

 

Secțiunea 8.15. Confirmare din partea Debitorului 

 Fără a aduce atingere dispozițiilor din Secțiunea 8.09 (Legea aplicabilă), în sensul 
Articolului 1203 din Codul Civil al României, Debitorul acceptă în mod expres prin 
prezentul Contract toate clauzele din prezentul Contract care (A) prevăd în favoarea 
BERD (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunța unilateral Contractul sau (iii) 
dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor BERD, sau care (B) prevăd în detrimentul 
Debitorului (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) 
limitarea dreptului de a opune excepții, (iv) limitarea dreptului de a încheia contracte cu 
terțe părți, (v) reînnoirea tacită a contractului, (vi) legea aplicabilă, (vii) clauzele 
compromisorii sau clauzele de derogare de la normele jurisdicționale, inclusiv, fără 
limitare, din următoarele Secțiuni: 3.02 (Trageri din Credit), 3.03 (Suspendare și 
anulare), 3.05 (Dobânda) alineatele (b), (c) și (d), 3.06 (Dobânda Penalizatoare), 3.07 
(Afectarea Pieței), 3.09 (Rambursare anticipată), 3.12 (Taxe), 3.13 (Costuri în legătură 
cu încetarea finanțării) alineatul (d), 3.15 (Nelegalitate), 3.17 (Contul Creditului), 
Articolul IV (Condiții Suspensive), Articolul V (Angajamente de a face), Articolul VI 
(Angajamente de a nu face), Articolul VII (Cazuri de Neexecutare), Secțiunea 8.06 
(Drepturi, remedii și renunțări), Secțiunea 8.09 (Legea aplicabilă), Secțiunea 8.10 
(Arbitraj și jurisdicție), Secțiunea 8.13 (Succesori și cesionari; drepturi ale terților), 
Secțiunea 8.12 (Renunțare la imunitatea suverană) și Secțiunea 8.16 (Renunțarea la 
dreptul de a opune excepții). 

Secțiunea 8.16. Renunțarea la dreptul de a opune excepții 

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

Secțiunea 8.17. Exemplare 

 Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare, toate fiind considerate 
originale, însă toate aceste exemplare vor constitui unul și același contract. 
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ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, părțile la prezentul, acționând prin 
reprezentanții autorizați în mod legal ai acestora, au dispus semnarea prezentului Contract 
în numele lor, la data menționată pe prima pagină. 

 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
 
 
Prin: ______________________________ 
 Nume:  
 Funcție:  
 
Prin: ______________________________ 
 Nume:  
 Funcție:  
 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate numele, funcțiile și adresele de e-mail ale 
persoanelor desemnate drept persoane de contact inițiale ale Debitorului în scopul 
oricărei invitații pe care BERD o poate transmite Debitorului referitoare la ClientNet: 
 
 

Nume Funcție Adresă de e-mail 
   
   
   

 
 
 
BANCA EUROPEANĂ PENTRU 
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 
 
 
Prin: __________________________________________________ 
 Nume:  
 Funcție:  
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APENDICE A – FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI 
TRAGERI DIN CREDIT 

[Va fi tipărit pe antetul Debitorului] 
 

[Data] 
 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Regatul Unit al Marii Britanii 
 
În atenția: Departamentului Administrare Operațiuni 
 
Ref:  Operațiunea nr. 50802 
  Cerere de efectuare a unei Trageri din Credit nr. ____7 
 
Stimate Domn/Stimată Doamnă, 
 
1. Facem referire la contractul de credit încheiat la data de __________ 2019 
(„Contractul de Credit”) între COMPANIA DE APA OLTENIA SA („Debitorul”) și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”). 
 
2. Termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles atunci când sunt 
folosiți în prezenta cerere. 
 
3. Atașăm prezentei cereri de efectuare a unei Trageri din Credit (i) o Fișă Sintetică a 
Contractelor, completată, indicând contractele specifice ce urmează să fie finanțate din 
Tragerea din Credit solicitată prin prezenta cerere (împreună cu o descriere detaliată a 
sumelor totale ale tuturor Tragerilor din Credit anterioare ce au fost alocate acestor 
contracte), (ii) o copie conformă cu originalul a acestor contrate,  (iii) un rezumat al 
tuturor modificărilor și revendicărilor pe durata executării acestor contracte, inclusiv, fără 
însă a se limita la informații privind modificarea condițiilor contractuale și modificări 
care afectează costurile și termenele de finalizare, și (iv) o Fișă Sintetică a Procedurii de 
Acordare a Contractului.  Confirmăm că [bunurile, lucrările și serviciile] la care se referă 
prezenta cerere de efectuare a unei Trageri din Credit au fost sau sunt achiziționate în 
condițiile prevăzute în Contractul de Credit. 
 
4. Solicităm prin prezenta cerere următoarea Tragere din Credit conform prevederilor 
din Contractul de Credit: 
 
  
 Moneda solicitată:      EUR 
 Valoarea Creditului (cifre și litere):  ____________________________ 
        ____________________________ 
  

                                                 
7 Fiecare cerere trebuie numerotată în ordine. 
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 Data valutei:        [Cât mai curând posibil, la o dată 

aleasă de BERD la libera sa alegere, 
dar nu mai târziu de]8  
____________________________9  

 
Instrucțiuni de plată:10 
 

 Denumirea Contului Beneficiarului:  ____________________________ 
Nr. Contului Beneficiarului (nr. IBAN):____________________________
 Denumirea Băncii Beneficiarului:                ____________________________ 

 Codul SWIFT al Băncii Beneficiarului:   ____________________________ 
 Adresa Băncii Beneficiarului:                  ____________________________ 
                                                                    ____________________________ 
                                                                    ____________________________ 

Codul TIN al Beneficiarului:    ____________________________ 

Detaliile Băncii Corespondente A Băncii Beneficiarului: 
 
 Denumirea băncii corespondente:11        ____________________________ 

Codul SWIFT al băncii corespondente:   ____________________________ 
Adresa Băncii Corespondente:                ____________________________ 
                                                                   ____________________________ 
                                                                   ____________________________ 
Denumirea Contului:                                  ____________________________ 
Nr. Contului Băncii Beneficiarului (nr. IBAN):____________________________ 
Referința Plății:                                        ____________________________ 

5. Prin prezenta declarăm și garantăm că: 

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

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

(c) nu s-a produs, nu continuă și nu este iminentă producerea niciunei 
Neexecutări;  

(d) efectuarea tragerii din Tragerea din Credit nu va avea ca urmare a încălcării 
de către Debitor a niciunei prevederi din statutul său și/sau din orice alt document 
constitutiv, a niciunei prevederi din niciun contract sau act juridic la care Debitorul 

                                                 
8 Dacă plata din credit este solicitată pentru o anumită dată a valutei, precizarea din paranteză poate fi ștearsă. 
9 Această dată nu trebuie să survină mai devreme de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii cererii de tragere din credit 
de către BERD. 
10 Contul trebuie să fie în numele și în aceeași țară ca și Beneficiarul 
11Denumirea băncii din București. 
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este parte (inclusiv Contractul de Credit) sau prin care Debitorul este angajat sau 
conform oricărei legi aplicabile Debitorului; 

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

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

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

(h) Debitorul nu a avut nicio restricție privind eligibilitatea sau originea în ceea 
ce privește atribuirea contractului specific care urmează să fie finanțat din Cererea 
din Credit curentă, iar contractul respectiv nu a fost atribuit niciunui furnizor, 
contractant sau consultant sau niciunui sub-furnizor, subcontractant sau sub-
consultant inclus pe lista BERD de persoane sau entități neeligibile să li se atribuie 
contracte finanțate de BERD sau pentru finanțare BERD, astfel cum aceasta lista 
se regăsește pe pagina de internet a BERD. 

 
6. Declarațiile și garanțiile de la paragraful 5 de mai sus vor continua să fie adevărate 
și reale la data efectuării Tragerii din Credit și vor produce aceleași efecte ca și cum 
respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data Tragerii din Credit.  În cazul în 
care o declarație sau garanție nu mai este adevărată și reală la data efectuării Tragerii din 
Credit sau înainte de această dată, vom notifica imediat BERD și, la cererea BERD, vom 
rambursa orice sumă care a fost sau care este plătită de BERD în legătură cu respectiva 
Tragere din Credit. 
 
7. Debitorul va păstra toate facturile primite din partea tuturor contractanților cu 
privire la toate plățile ce urmează a fi făcute de acesta din sumele aferente acestei Trageri 
din Credit, iar aceste facturi vor fi puse la dispoziția BERD, dacă BERD solicită acest 
lucru, Debitorul asigurând accesul personalului BERD la consultarea acestor facturi. 
 
Cu stimă, 
 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
 
Prin: ______________________________ 
 REPREZENTANT AUTORIZAT12 

                                                 
12  Persoana care semnează cererea de efectuare a unei Trageri din Credit trebuie să fie specificată în Certificatul 

privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate sau să fie aceeași persoană care a semnat Certificatul 
privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate.  
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ATAȘAMENTUL 1 LA APENDICELE A – FORMULARUL FIȘEI SINTETICE A CONTRACTELOR 
 

  Data         

                 

  Operațiunea Nr. 50802       

          

  Cererea de Tragere din Credit Nr.         

                 

Nr. 
contract 

Data 
contract  

Denumire 
contract 

Nume 
contractant 

Adresă 
contractant 

Preț 
contract  

Moneda 
contract  

Tip de 
contract  

Cererea de 
Tragere din 

Credit curentă 
(Suma 

solicitată prin 
această cerere) 

Rata de 
schimb 
valutar 
Moneda 

Creditului 

Suma în 
Moneda 

Creditului 

Cererea de 
Tragere din 

Credit 
anterioară 
(Suma în 
Moneda 

Creditului) 

Plăți 
cumulate în 

Moneda 
Creditului 

Plăți 
cumulate în 

moneda 
contractului 

e % din 
prețul 

contract
ului  

Variații 
(scop, timp 
pentru 
finalizare, 
prețul 
contractul
ui) 
 
 

Observații 
 
 
 
 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

                                  

      TOTAL                           



  

 A-5 

 
 

ATAȘAMENTUL 2 LA APENDICELE A – FORMULARUL FIȘEI SINTETICE 
A ATRIBUIRII CONTRACTELOR 

 
 

 
Nr. contract:  
Descriere:  
General  
Valoarea estimată a contractului înainte de 
organizarea procedurii de achiziție publică: 

 

Metoda de achiziție publică folosită:  
Procedura de achiziție publică  
Data anunțului de intenție:  
Data recepționării ofertelor:  
Numărul de oferte primite:  
Numele ofertanților și prețul oferit:  
Oferte respinse pe baza naționalității 
ofertanților sau originii bunurilor sau 
serviciilor13: 

 

Numărul de plângeri:  
Numele și naționalitatea reclamanților și 
motivul plângerilor: 

 

Rezultatul plângerilor:  
Autoritatea finală care a decis asupra 
plângerilor: 

 

Contractarea  
Numele ofertantului câștigător:  
Valoarea contractului la atribuire:  
Data atribuirii contractului și semnării 
contractului: 

 

Data estimată pentru finalizarea 
contractului: 

 

 
 
 

                                                 
13 Vă rugăm să specificați dacă atribuirea în favoarea vreunei oferte a fost respinsă sau refuzată doar pe baza 

naționalității ofertantului sau pe baza originii bunurilor sau serviciilor și furnizați detalii. 
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APENDICE B - FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA 
ȘI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE 

[Va fi tipărit pe antetul Debitorului] 
 

[Data] 
 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Regatul Unit al Marii Britanii 
 
În atenția: Departamentului Administrare Operațiuni 
 
Ref: Operațiunea nr. 50802 
  Certificat privind desemnarea și autoritatea14 
 
Stimate Domn/Stimată Doamnă, 
 
Cu privire la contractul de credit din data de [__________] 2019 ("Contractul de Credit") 
încheiat între COMPANIA DE APA OLTENIA SA ("Debitorul") și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD"), subsemnatul, în calitate de [Președinte] 
[Președinte al Consiliului de Administrație] [Administrator] al Debitorului, legal autorizat 
de Consiliul de Administrație al acestuia, certific prin prezenta că lista de mai jos cuprinde 
numele, funcția și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate, persoane care 
sunt și vor continua să fie autorizate (până în momentul primirii de către BERD a unei 
notificări scrise din partea Debitorului în sensul că persoanele respective sau unele dintre 
acestea nu mai sunt autorizate), pe seama Debitorului, ca, separat: 
 
(1) să semneze Contractul de Credit, orice cerere de efectuare a unei Trageri din Credit, 

certificatele, scrisorile sau alte documente care trebuie furnizate conform 
Contractului de Credit și orice alte contracte la care BERD și Debitorul sunt părți 
în legătură cu acestea; și 

 
(2) să întreprindă orice acțiuni necesare sau cerute a fi întreprinse de Debitor conform 

Contractului de Credit sau oricărui alt contract la care BERD și Debitorul sunt părți 
în legătură cu acesta: 

 
 NUME   FUNCȚIE   SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ 
 
 _______________ _______________ _________________________ 
 
 _______________ _______________ _________________________ 
 
 _______________ _______________ _________________________ 
 

                                                 
14 Debitorul poate schimba persoanele desemnate, în orice moment, transmițând către BERD un nou Certificat privind 

Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate. 
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 _______________ _______________ _________________________ 
 
Certific, de asemenea, că plățile din credit efectuate conform Contractului de Credit 
trebuie efectuate în următorul cont (sau în alt cont pe care Debitorul îl indică BERD la un 
moment dat): 
 
Instrucțiuni de plată (detaliile bancare ale Debitorului)15: 

 
Denumirea contului Debitorului ______________________________ 
Nr. contului Debitorului (nr. IBAN)16: ______________________________ 
Denumirea băncii Debitorului: ______________________________ 
Codul SWIFT al băncii Debitorului:  ______________________________ 
Adresa băncii Debitorului: ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

[Codul TIN al Debitorului:     _____________________________] 

Detalii privind banca corespondentă a băncii Debitorului: _________________ 
 
Denumirea băncii corespondente:17  ______________________________ 
Codul SWIFT al băncii corespondente:  ______________________________ 
Adresa băncii corespondente: ______________________________ 

 ______________________________ 
 ______________________________ 

Denumirea contului băncii Debitorului: ______________________________ 
Nr. contului băncii Debitorului (nr. IBAN)18: ______________________________ 
Referință: ______________________________ 
 
ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, semnez prezentul certificat la data 
menționată pe prima pagină. 
 
Cu stimă, 
 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA  
Prin:  ______________________________19 
 Nume: 
 Funcție: [Președinte] 
   [Președinte al Consiliului de Administrație] 
   [Administrator] 

                                                 
15 Contul trebuie să fie în numele și în aceeași țară ca și Beneficiarul 
16 Toate plățile în altă monedă decât USD trebuie să includă codul IBAN complet (International Bank Account 

Number- Numărul Internațional de Cont Bancar). 
17 Denumirea băncii din [_____]. 
18 Toate plățile în altă monedă decât USD trebuie să includă codul IBAN complet (International Bank Account 

Number- Numărul Internațional de Cont Bancar). 
 
19 Persoana care semnează Certificatul privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate trebuie să fie o 

persoană care are autoritate verificabilă de a angaja răspunderea Debitorului. 
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APENDICE C – FORMULARUL SCRISORII CĂTRE AUDITORI 

[Va fi tipărit pe antetul Debitorului] 
 

[Data] 
[Denumirea Auditorilor] 
[Adresa] 
 
Stimate Domn/Stimată Doamnă, 
 
Prin prezenta vă împuternicim să furnizați către Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare ("BERD") toate informațiile care pot fi solicitate în mod rezonabil de către 
aceasta cu privire la Situațiile Financiare, atât auditate cât și neauditate, pe care am 
convenit să le punem la dispoziția BERD în baza contractului de credit din data de 
[__________] 2019 ("Contractul de Credit") încheiat între subscrisa și BERD.  Pentru 
informarea dumneavoastră, anexăm prezentei o copie a Contractului de Credit. 
 
Vă împuternicim să transmiteți situațiile financiare auditate ale societății noastre către 
BERD pentru a ne permite să îndeplinim condițiile de raportare prevăzute în Secțiunea 
[5.13] din Contractul de Credit.  În momentul în care transmiteți respectivele situații 
financiare auditate către BERD, sunteți rugați să transmiteți și o copie a raportului integral 
întocmit de instituția dumneavoastră cu privire la situațiile financiare menționate, într-o 
formă acceptabilă pentru BERD. 
 
Pentru evidențele subscrisei, vă rugăm sa vă asigurați că ne trimiteți o copie a oricărei 
scrisori pe care o primiți din partea BERD imediat după primire, precum și a fiecărui 
răspuns trimis de dumneavoastră imediat după emiterea acestuia. 
 
Cu stimă, 
 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
 
 
Prin: ______________________________ 
 Reprezentant Autorizat 
 
Anexa:  Contract de Credit 
 
cc: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  
 One Exchange Square 
 London EC2A 2JN 
 Regatul Unit al Marii Britanii 
 În atenția: Departamentului Administrare Operațiuni  
 Ref: Operațiunea nr. 50802 
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ANEXA 1 
PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE  

 

 

 

 

 

 

 

Urmează pe pagina următoare 
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ANEXA 2 
PLANUL DE MĂSURI SOCIALE ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI 

 

 

 

 

 

 

 

Urmează pe pagina următoare 
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ANEXA 3 

STRATEGIA TARIFARĂ 

Prezenta strategie tarifară trebuie să asigure stabilirea tarifelor la un nivel care să permită 
recuperarea costurilor.  
 
A. Creșteri în termeni reali  
 
 Tarifele vor crește în termeni reali după cum urmează: 
 
 (1)  cu privire la Exercițiul Financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2021, 
cel târziu la data de 1 iulie 2021, tariful aplicabil clienților rezidențiali și nerezidențiali 
pentru: 
 

(a) serviciile de alimentare cu apă se va majora cu cel puțin 2%; și 
 
(b) serviciile de canalizare se va majora cu cel puțin 4% 

 
(excluzând ajustarea tarifară impusă la alineatul B (Ajustări la inflație) de mai jos); 
 
 (2)  cu privire la Exercițiul Financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2022, 
cel târziu la data de 1 iulie 2022, tariful aplicabil clienților rezidențiali și nerezidențiali 
pentru: 
 

(a) serviciile de alimentare cu apă se va majora cu cel puțin 2%; și 
 
(b) serviciile de canalizare se va majora cu cel puțin 4% 

 
(excluzând ajustarea tarifară impusă la alineatul B (Ajustări la inflație) de mai jos); 
 
 (3)  cu privire la Exercițiul Financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2023, 
cel târziu la data de 1 iulie 2023, tariful aplicabil clienților rezidențiali și nerezidențiali 
pentru: 
 

(a) serviciile de alimentare cu apă se va majora cu cel puțin 3%; și 
 
(b) serviciile de canalizare se va majora cu cel puțin 6% 

 
(excluzând ajustarea tarifară impusă la alineatul B (Ajustări la inflație) de mai jos); 
 
 (4)  cu privire la Exercițiul Financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2024, 
cel târziu la data de 1 iulie 2024, tariful aplicabil clienților rezidențiali și nerezidențiali 
pentru: 
 

(a) serviciile de alimentare cu apă se va majora cu cel puțin 4%; și 
 
(b) serviciile de canalizare se va majora cu cel puțin 10% 
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(excluzând ajustarea tarifară impusă la alineatul B (Ajustări la inflație) de mai jos); 
 
B.  Ajustări la inflație 
 
Creșterile tarifare aferente serviciilor de alimentare cu apă si canalizare în termeni reali 
descrise la alineatul (A) (Creșteri în termeni reali) de mai sus nu includ: (a) inflația pentru 
perioada dintre ajustările tarifare operate în conformitate cu alineatul (A) (Creșteri în 
termeni reali); și (b) TVA. 
 
 Tarifele aplicabile serviciilor de alimentare cu apă si canalizare majorate în termeni 
reali conform celor descrise la alineatul (A) (Creșteri în termeni reali) vor fi ajustate 
pentru a reflecta inflația (cel târziu la data de 1 iulie a fiecărui Exercițiu Financiar) potrivit 
formulei de mai jos:  
 
 Tn+i = Tn  x  (1+an+1)  x  (1+an+2)  x ….. x  (1+a n+i)  x  In+i 
  
 Unde:  
 
 Tn+i – tariful la data “n+i”;  
 
 Tn – tariful inițial, de la 31 decembrie 2019; 
 
 an+1, an+2 – ajustări în termeni reali ale tarifului la datele “n+1” și “n+2”; 
 
 an+i – ajustări în termeni reali ale tarifului la data “n+i”; 
 
 In+i – inflația la ajustarea “n+i”, care se calculează potrivit următoarei formule: 
  
 
 In+I = IPC  x  (1+INF)m/12  
    IPI 
 
Unde: 
 
IPC – ultimul indice de preț disponibil;  
 
IPI – indicele de preț inițial, la data Tn; 
 
INF – inflația pentru perioada de 12 luni anterioară ultimului Indice de Preț disponibil; 
 
m – numărul de luni dintre data ultimului indice de preț disponibil și data intrării în 
vigoare a noului tarif; și 
 
Indice de Preț – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Institutul Național de 
Statistică din România. 
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ANEXA 4 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Costul total al Proiectului (fără TVA) 
 

Tipul activității din cadrul Proiectului Cost (EUR) Procent din 
total 

Achiziție teren și planificare  1.567.567 0,42% 
Cheltuieli cu utilități 2.136.078 0,57% 
Concepere Proiect și Asistență tehnică 25.815.535 6,89% 
Investiții de bază, alimentare cu apă 193.665.337 51,70% 
Investiții de bază, canalizare 109.302.300 29,18% 
Alte cheltuieli  38.429.760 10,26% 
Cheltuieli de punere în funcțiune 1.520.540 0,41% 
PIU (salarii și deplasări) și auditul Proiectului 2.178.485 0,58% 
TOTAL 374.615.604 100,00% 

 
Costul investițiilor aferente alimentării cu apă  
 
Costul total al investițiilor de bază aferente alimentării cu apă în baza Proiectului este de 
193.665.337 EUR (exclusiv costul lucrărilor de infrastructură, fără TVA), din care 
39.932.171 EUR (21%) se alocă pentru investiții în localități mici (50 – 10.000 locuitori). 

Costul investițiilor de bază aferente alimentării cu apă în baza Proiectului și ponderea 
procentuală din suma totală în funcție de tipul de active sunt prezentate în tabelul de mai 
jos: 

Tipul activului Cost (EUR) Procent 
din total Nou Reabilitat Total 

Surse de apă 1.003.972 733.248 1.737,220 1% 
Conducte de transport 94.168.003 47.197.600 141.365.603 73% 
DWTP 7.046.286 1.387.798 8.434.084 4% 
Facilități de depozitare 4.057.307 809.325 4.866.632 3% 
Stații de pompare 4.254.865 376.080 4.630.945 2% 
Conducte rețea de distribuție 21.501.237 3.322.100 24.823.337 13% Racordări 
Apometre  5.184.989 0 5.184.989 3% 
SCADA 2.622.527 0 2.622.527 1% 
TOTAL 149.875.051 54.827.851 193.665.337 100% 

 

Costul investițiilor în funcție de tipul de active și, respectiv, ponderea procentuală în 
costul total al investițiilor de bază aferente alimentării cu apă sunt în conformitate cu 
deficiențele sistemului existent identificate (condute de transport Izvarna - Craiova și 
rețeaua de distribuție combinate cu acoperirea neadecvată a serviciilor) și cu investițiile 
propuse. Prin urmare, cea mai mare pondere în costurile de investiții o au lucrările de 
extindere și reabilitare a conductei de transport și precum și de extindere și reabilitare a 
rețelei de distribuție. 

 

Costul investițiilor aferente canalizării 
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Costul total al investițiilor de bază pentru canalizare în baza Proiectului este de 
109.302.300 EUR (exclusiv costul lucrărilor de infrastructură, fără TVA), din care suma 
de 62.953.355 EUR (57%) se alocă pentru investiții în aglomerări de mici dimensiuni 
(2.000 p.e. – 10.000 p.e.). 

Costul investițiilor de bază pentru canalizare în baza Proiectului și ponderea procentuală 
a acestora în valoarea totală a investițiilor în funcție de tipul de active sunt prezentate în 
tabelul de mai jos: 

Tipul activului Cost (EUR) Procent 
din total Nou Reabilitat Total 

Stații pompare canalizare  7.809.373 352.164 8.161.537 7% 
Sistem colector canalizare  0 0 0 0% 
WWTP 0 0 0 0% 
Rețeaua de canalizare  

91.397.455 9.516.549 100.914.003 92% Racordare la sistemul de 
canalizare  
SCADA 226.760 0 226.760 0% 
TOTAL 99.433.587 9.868.713 109.302.300 100% 

 

Costul investițiilor în funcție de tipul de active și, respectiv, ponderea procentuală în 
costurile totale ale investițiilor de bază pentru canalizare sunt în concordanță cu 
deficiențele sistemului existent identificate (acoperire redusă a serviciilor, rețea de 
canalizare veche) și cu investițiile propuse. Astfel, cea mai mare pondere în costurile de 
investiții o are rețeaua de canalizare (nouă și reabilitată). 
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LOAN AGREEMENT 

 
LOAN AGREEMENT (this "Agreement") dated [__________] 2019 between 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA, a joint stock company organised and existing 
under the laws of Romania, having its registered office at 133 Brestei Street, Craiova, 
Dolj County, Romania and identified with EUID ROONRC.J16/63/1999 and unique 
registration code (C.U.I.) 11400673 (the "Borrower"), and the EUROPEAN BANK 
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, an international organisation 
formed by treaty ("EBRD"). 

ARTICLE I - DEFINITIONS 

Section 1.01. Definitions 

 Wherever used in this Agreement (including the Exhibits and any Schedules), 
unless the context otherwise requires, the following terms have the following meanings: 

"Affiliate" means, with respect to any person, any other person, 
directly or indirectly, controlling, controlled by, or under 
common control with, such person. 

"ANRSC" means the Romanian Regulatory Body of Local Public 
Services (in Romanian Autoritatea Nationala de 
Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati 
Publice). 

"Audited Financial 
Statements" means the Borrower’s Financial Statements prepared in 

accordance with the IFRS for a given Financial Year, 
together with: 

 (a) a report of the Auditors thereon; and 

 (b) a letter from the Auditors commenting on, among 
other matters, the adequacy of the Borrower's financial 
control procedures and accounting systems, together with a 
copy of any other communication sent by the Auditors to 
the Borrower or to its management in relation to the 
Borrower's financial, accounting and other systems and 
accounts; 

 all in a form satisfactory to EBRD. 
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"Auditors" means such firm of independent accountants as the 
Borrower may from time to time appoint as its auditors in 
accordance with Section 5.05. 

"Authorisation" means any consent, registration, filing, agreement, 
notarisation, certificate, license, approval, permit, 
authority or exemption from, by or with any Governmental 
Authority, whether given or withheld by express action or 
deemed given or withheld by failure to act within any 
specified time period and all corporate, creditors' and 
shareholders' approvals or consents. 

"Business Day" means a day on which commercial banks are open for the 
transaction of general business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency deposits) in 
London, England and on which commercial banks and 
foreign exchange markets settle payments in the Loan 
Currency in Bucharest, Romania. 

"Civil Code" means the Romanian Civil Code enacted by Law no. 
287/2009, republished with the Official Gazette of 
Romania, Part I, No.505/15 July 2011, as further amended 
and supplemented. 

"Charter" means, in respect of any company, corporation, 
partnership, enterprise or other entity, its charter, founding 
act, articles of incorporation and bylaws, memorandum 
and articles of association, statutes or similar instrument. 

"City" means the City of Craiova. 

"ClientNet" means EBRD’s online portal for the transmission of 
documents and information between EBRD and its clients, 
and any replacement website as EBRD may from time to 
time notify the Borrower. 

"Cohesion Funds 
Agreement" means the financing agreement to be entered into between 

the Borrower and the Romanian Ministry of European 
Funds regarding the non-refundable financing for the 
implementation of the project "The regional project of 
development of the water and wastewater infrastructure in 
the operation area of Compania de Apa Oltenia SA during 
2014-2020", in form and substance satisfactory to EBRD. 

"Commitment Period" means the period commencing on the date of this 
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Agreement and terminating on the earlier of 31 December 
2023 and the date the obligation of EBRD to make 
Disbursements hereunder terminates in accordance with 
the terms of this Agreement. 

"Country of Operation" means Romania.  

"County" means the County of Dolj. 

"Debt" means, with respect to any person, all obligations of such 
person, whether incurred as principal or surety and 
whether present, future, actual or contingent, for the 
payment or repayment of money, including: 

(a) any amounts payable by such person under leases or 
similar arrangements over their respective periods; 

(b) any credit to such person from a supplier of goods or 
under any instalment purchase or other similar 
arrangement; and 

(c) any liabilities and obligations of third parties to the 
extent that they are guaranteed by such person or such 
person has otherwise assumed or become liable for the 
payment of such liabilities or obligations or to the extent 
that they are secured by any Lien upon property owned by 
such person whether or not such person has assumed or 
become liable for the payment of such liabilities or 
obligations. 

 
"Debt Service Coverage 
Ratio" has the meaning given to such term by Section 5.11(a). 

"Debt Service Reserve  
Account" means the bank account denominated in RON 

contemplated by the Debt Service Reserve Account 
Agreement whereby the Borrower, on the first 
Disbursement date and at all times thereafter, shall 
maintain an amount equal to three months debt service 
(including repayment of principal amounts and interest) 
payable in the period of next three months under this 
Agreement. 

"Debt Service Reserve  
Account Agreement" means the debt service reserve account agreement dated 13 
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August 2014, as further amended and restated prior to the 
date of first Disbursement hereunder on terms satisfactory 
to EBRD, entered into by EBRD, the Borrower and the 
Project Bank, regulating the funding, management and 
control of the Debt Service Reserve Account, as such 
agreement may be amended, from time to time, in 
accordance with the provisions thereof, which agreement 
shall be in form and substance satisfactory to EBRD. 

"Default" means any Event of Default or any event which, with the 
giving of notice, the passage of time or the making of any 
determination, or any combination thereof, would become 
an Event of Default. 

“Default Interest  
Determination Date” means the date two Business Days prior to the first day of 

the relevant Default Interest Period (or, at EBRD’s option, 
the first day of such Default Interest Period). 

"Default Interest Period" means, with respect to any amount overdue under this 
Agreement, a period commencing on the day on which 
such payment becomes due or, as the case may be, on the 
last day of the previous Default Interest Period with 
respect to such overdue amount, and ending on a Business 
Day selected by EBRD. 

"Delegation 
Contract" means the delegation contract no. 122 dated 12 May 2009, 

as amended by the Addendums Nos. 1-9, between 105 
territorial-administrative units, including, among others, 
the County and the City, acting through IDA, as awarding 
authority, and the Borrower, as regional operator, and as it 
may be amended from time to time on terms satisfactory to 
EBRD. 

"Designated Performance 
Requirements"  means Performance Requirements 1 through 8 and 10 (or, 

as the context may require, any one of such Performance 
Requirements) of the Performance Requirements dated 
May 2014 and related to EBRD’s Environmental and 
Social Policy dated May 2014. 

"Disbursement" means the disbursement of any portion of the Loan from 
time to time pursuant to Section 3.02 or, as the context 
may require, the principal amount thereof from time to 
time outstanding. 
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"Disclosure Action" means such action as defined in the Enforcement Policy 
and Procedures.  

"EBRD Project" means a "Bank Project" as such term is defined in the 
Enforcement Policy and Procedures.  

"EBRD Resources" means ordinary capital resources of EBRD. 

"Enforcement Action" means such action as defined in the Enforcement Policy 
and Procedures. 

"Enforcement Policy and 
Procedures” means EBRD’s Enforcement Policy and Procedures dated 

4 October 2017, as amended from time to time, and any 
policy or procedures adopted by EBRD as a successor to 
or replacement of such policy and procedures. 

"Environmental and 
Social Action Plan" means the plan of environmental and social mitigation and 

improvement measures a copy of which is attached hereto 
as Schedule 2, as such plan may be amended from time to 
time with the prior written consent of EBRD in accordance 
with Section 5.03(c). 

"Environmental and 
Social Law" means any applicable law or regulation which relates to: 
 

(a) pollution or protection of the environment, including 
related laws or regulations relating to participation in 
decision-making; 
 
(b) labour and employment conditions; 
 
(c) occupational health and safety; 
 
(d) public health, safety and security; 
 
(e) indigenous peoples; 
 
(f) cultural heritage; or 
 
(g) resettlement or economic displacement of persons.   

"Environmental and 
Social Matter" means any matter that is the subject of any Environmental 

and Social Law, any Designated Performance Requirement 
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or the Environmental and Social Action Plan.   

"Euro", "EUR" or "€" means the lawful currency of the member states of the 
European Union that adopt the single currency in 
accordance with the legislation of the European Union 
relating to  economic and monetary union. 

"EU Cohesion Project" means the project for the extension and modernisation of 
the Borrower’s water and wastewater infrastructure and 
services under the European Union's Large Infrastructure 
Operational Programme 2014-2020. 

"Event of Default" means any one of the events or occurrences specified in 
Section 7.01. 

"Existing Loan" means the "Loan" as defined under the Existing Loan 
Agreement. 

"Existing Loan 
Agreement" means the loan agreement (Operation Number 43189) 

between the Borrower and EBRD dated 10 September 
2013 as may be amended from time to time. 

"Financial Debt" means, with respect to any person, any Debt of such 
person for or in respect of: 

(a) moneys borrowed; 

(b) any amount raised by acceptance under any 
acceptance credit facility; 

(c) any amount raised pursuant to any note purchase 
facility or the issue of bonds, notes, debentures, loan stock 
or any similar instrument; 

(d) the amount of any liability in respect of any lease or 
hire purchase contract which would in accordance with 
IFRS, be treated as a balance sheet liability (other than any 
liability in respect of a lease or hire purchase contract 
which would, in accordance with IFRS in force prior to 1 
January 2019 have been treated as an operating lease);  

(e) receivables sold or discounted (other than any 
receivables to the extent they are sold on a non-recourse 
basis); 

(f) any amount raised under any other transaction 
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(including any forward sale or purchase agreement) having 
the commercial effect of borrowing; 

(g) any derivative transaction entered into in connection 
with protection against or benefit from fluctuation in any 
rate or price (and, when calculating the value of any 
derivative transaction, only the marked to market value 
shall be taken into account);  

(h) any counter-indemnity obligation in respect of a 
guarantee, indemnity, bond, standby or documentary letter 
of credit or any other instrument issued by a bank or 
financial institution; and 

(i) the amount of any liability in respect of any 
guarantee or indemnity for any of the items referred to in 
paragraphs (a) to (h) above. 

"Financial Statements" means the financial statements (including balance sheet, 
income statement, statement of changes in equity, cash 
flow statement and notes, comprising a summary of 
significant accounting policies and other explanatory 
notes) of the Borrower prepared in accordance with IFRS. 

"Financial Year" means the period commencing each year on 1 January and 
ending on the following 31 December, or such other 
period as the Borrower may, with EBRD's consent, from 
time to time designate as the accounting year of the 
Borrower. 

"Financing Agreements" means: 

(a) this Agreement, 

(b) the Project Support Deed, 

(c) the Debt Service Reserve Account Agreement, 

(d) the IDA Notification Letter, 

(e) the Letter of Information, 

(f) the Disbursement applications referred to in Section 
3.02, and 

(g) any other agreements entered into between the 
Borrower or any other party and EBRD and notices, 
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certificates and applications issued by the Borrower or any 
other party to EBRD in each case in connection with this 
Agreement or the transactions contemplated by this 
Agreement. 

"Financing Plan" means the plan for financing the Project as set forth in 
Section 2.01(c). 

"Governmental Authority"  means the government of any country, or of any political 
subdivision thereof, whether state, regional or local, and 
any agency, authority, branch, department, regulatory 
body, court, central bank or other entity exercising 
executive, legislative, judicial, taxing, regulatory or 
administrative powers or functions of or pertaining to 
government or any subdivision thereof (including any 
supra-national bodies), and all officials, agents and 
representatives of each of the foregoing. 

"IDA" means the inter-communities development association 
"Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia". 

"IDA Notification Letter" means a letter made on or about the date hereof by the 
Borrower and EBRD to IDA, informing IDA with respect 
to the Financing Agreements and requesting IDA to inform 
EBRD of any event or condition which might have a 
material adverse effect on the Project, the Delegation 
Contract or the ability of the Borrower to perform any of 
its obligations under the Delegation Contract or this 
Agreement, in form and substance satisfactory to EBRD. 

"IFRS" means International Financial Reporting Standards issued 
or adopted by the International Accounting Standards 
Board and consistently applied. 

"Interbank Rate" means:  

 (a) for the first Interest Period of each Disbursement, the 
offered rate per annum for deposits in the Loan Currency 
which appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., 
Bucharest time, on the relevant Interest Determination 
Date for the period which equals the duration of such 
Interest Period (or if no such rate appears on the Reference 
Page for a period equal to the duration of such Interest 
Period but rates (“Reference Rates”) do appear on the 
Reference Page both for a period that is shorter than and 
for a period that is longer than the duration of such Interest 
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Period, the Interbank Rate shall be the rate (rounded 
upward, if necessary, to four decimal places) that would be 
applicable for a period equal to the duration of such 
Interest Period as determined through the use of straight-
line interpolation by reference to the Reference Rate that 
appears on the Reference Page for the period that is the 
next shorter in length than the duration of such Interest 
Period and the Reference Rate that appears on the 
Reference Page for the period that is the next longer in 
length than the duration of such Interest Period); and 

(b) for each subsequent Interest Period, the offered rate 
per annum for deposits in the Loan Currency which 
appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Bucharest 
time, on the relevant Interest Determination Date for the 
period which is closest to the duration of such Interest 
Period (or, if two periods are equally close to the duration 
of such Interest Period, the average of the two relevant 
rates);  

provided that: 

(i) if, for any reason, the Interbank Rate cannot be 
determined at such time by reference to the Reference 
Page, the Interbank Rate for such Interest Period shall be 
the rate per annum which EBRD determines to be the 
arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to four 
decimal places) of the offered rates per annum for deposits 
in the Loan Currency in an amount comparable to the 
portion of the Loan scheduled to be outstanding during 
such Interest Period for a period equal to such Interest 
Period which are quoted to leading banks in the Bucharest 
interbank market as advised to EBRD by at least two 
major banks active in the Bucharest interbank market 
selected by EBRD; and  

(ii) if pursuant to this definition of "Interbank Rate" the 
Interbank Rate would be below zero, the Interbank Rate 
will be deemed to be zero. 

"Interest 
Determination Date" means, for any Interest Period, the date two Business Days 

prior to the first day of such Interest Period. 
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"Interest Payment Date" means any day which is 10 March, 10 June, 10 September 
or 10 December in any year; provided, however, that, if 
any Interest Payment Date would otherwise fall on a day 
which is not a Business Day, such Interest Payment Date 
shall be changed to the next succeeding Business Day in 
the same calendar month or, if there is no succeeding 
Business Day in the same calendar month, the immediately 
preceding Business Day. 

"Interest Period" means, for any Disbursement, the period commencing on 
the date of such Disbursement and ending on the next 
Interest Payment Date and each period of three months 
thereafter commencing on an Interest Payment Date and 
ending on the next Interest Payment Date; provided that, if 
such Disbursement is made less than 15 Business Days 
prior to the next Interest Payment Date, the first Interest 
Period for such Disbursement shall commence on the date 
of such Disbursement and end on the Interest Payment 
Date following the next Interest Payment Date. 

"International Standards 
on Auditing"  means the International Standards on Auditing issued by 

the International Federation of Accountants. 
 
"Letter of Information"  means the letter of information dated [  ] from the 

Borrower to EBRD. 

"Licenses" means the authorisations and licenses issued by ANRSC to 
the Borrower and which are legal requisites for the 
Borrower to carry out its activity as regional operator, 
including, but not limited to, the Operation Licence. 

"Lien" means any mortgage, pledge, charge, privilege, priority, 
hypothecation, encumbrance, assignment, lien, attachment, 
set-off or other security interest of any kind or any other 
agreement or arrangement having the effect of conferring 
security upon or with respect to, or any segregation of or 
other preferential arrangement with respect to, any present 
or future assets, revenues or rights, including, any 
designation of loss payees or beneficiaries or any similar 
arrangement under any insurance policy. 

"Loan" means the maximum principal amount of the loan 
provided for in Section 3.01 or, as the context may require, 
the principal amount thereof from time to time 
outstanding. 
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"Loan Currency" means the currency in which the Loan is denominated as 
set forth in Section 3.01. 

"Long-term Debt" means, as of any date with respect to any person, any 
Financial Debt of such person all or part of which, or the 
final payment of which, is due more than one year after 
such date. 

"Margin" means 1.75% per annum, subject to any adjustments from 
time to time pursuant to Section 3.05(b). 

"Market Disruption Event" means:  

(a) on the Interest Determination Date for the relevant 
Interest Period or the Default Interest Determination Date 
for the relevant Default Interest Period, the Reference Page 
is not available and none or only one of the major banks 
active in the Bucharest interbank market supplies a rate to 
EBRD to determine the Interbank Rate for the Loan 
Currency for the relevant Interest Period or the default 
interest rate for the Loan Currency for the relevant Default 
Interest Period, as the case may be; or 

(b) before close of business in London on the Interest 
Determination Date for the relevant Interest Period or the 
Default Interest Determination Date for the relevant 
Default Interest Period, (1) EBRD determines that the cost 
to EBRD or (2) EBRD receives notification from one or 
more Participants whose aggregate participations in the 
Loan exceed 35% of the Loan that the cost to such 
Participant(s), as the case may be, of obtaining matching 
deposits in the Bucharest interbank market would be in 
excess of the Interbank Rate. 

"Material Adverse Effect" means a material adverse effect on: 

(a) the ability of the Borrower, the County or the City to 
perform or comply with any of its obligations under any 
Financing Agreement;  

(b) the legality, validity, enforceability and binding 
nature of any Financing Agreement or Project Agreement 
or the legal rights, remedies and priorities of EBRD under 
any of the Financing Agreements; 

(c) the Borrower’s ability to implement or operate the 
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Project substantially in the manner contemplated by the 
Financing Agreements and the Project Agreements; or 

(d) the Borrower’s business, operations, property, 
financial condition  or prospects. 

"MRD Account" means a reserve account, established and used by the 
Borrower in accordance with the MRD Legislation. 

"MRD Legislation" means Emergency Government Ordinance No. 198 of 
2005 regarding the establishment, funding and utilisation 
of the Maintenance, Replacement and Development Fund 
for the projects of development of the public services 
infrastructure which have the benefit of non-refundable 
financial assistance from the European Union, published in 
the Official Gazette No. 1193 of 30 December 2005, as 
approved by Law. No. 108/2006 and as amended by 
Government Emergency Ordinance no. 32/2014 and by 
Law no. 249/2016. 

"Non-Cofinanced 

Investments” means the financing by Disbursements of any investments 
that are provided under the Procurement Plan but are not 
co-financed under the Cohesion Funds Agreement. There 
are no such investments envisaged in the Procurement 
Plan at the date of signing this Agreement, and their 
inclusion is subject to EBRD, at its full discretion, 
amending this Agreement to include such investments in 
the definition of the Project and approving the amendment 
to the Procurement Plan.  

"Operation Licence" means the licence No. 3187 of 30 March 2015 issued by 
the ANRSC Order No. 134 of 30 March 2015 and as 
further amended by ANRSC Order 171 of 23 April 2019. 

"Participant" means a person from whom EBRD receives a formal 
commitment to acquire a Participation through the 
execution of, or the accession to, a participation agreement 
with EBRD. 

"Participation" means a participation in the Loan or, as the context may 
require, in a Disbursement. 

"Permitted Liens" means the Liens referred to in Sections 6.05(1) and 
6.05(2). 
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"Procurement Plan" means the procurement plan attached as Schedule 1 
(Procurement Plan) hereto, as updated from time to time 
pursuant to Section 5.13(b). 

"Procurement Policies 
and Rules" means the procurement rules for public sector operations 

under the Procurement Policies and Rules for Projects 
Financed by the European Bank for Reconstruction and 
Development, as amended from time to time. 

 
"Prohibited Practice"  has the meaning defined in the Enforcement Policy and 

Procedures in effect as of the date of this Agreement. 

"Project"  means the co-financing by Disbursements of the 
procurement contracts (including any change orders and 
variations under such procurement contracts) for water and 
wastewater infrastructure extension, rehabilitation and 
modernisation works in the Dolj and Gorj counties co-
financed with the cohesion funds provided under the 
Cohesion Funds Agreement, to be procured pursuant to the 
Procurement Plan, provided that: (i) such contracts are not 
awarded based on the nationality of the tenderer, or the 
country of origin, or foreign content of the goods criteria; 
(ii) EBRD shall not finance the VAT under the contracts 
listed in the Procurement Plan; and (iii) such contracts 
have not been awarded to a supplier, contractor or 
consultant or any sub-supplier, sub-contractor or sub-
consultant included on EBRD’s list of persons or entities 
ineligible to be awarded an EBRD-financed contract or for 
EBRD funding, as such list may be found on EBRD’s 
website, and for the avoidance of doubt, whether or not the 
co-financed elements would constitute “eligible 
expenditures” for purposes of Article 42 of Regulation 
(EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 17 December 2013. 

"Project Agreements" mean: 

 (a) the Delegation Contract, 

 (b) the Cohesion Funds Agreement, 

 (c) the Licenses, and 

 (d) any other agreement or document which EBRD and 
the Borrower may from time to time designate as a Project 
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Agreement. 

"Project Bank" means Garanti Bank S.A. - Craiova Agency or any other 
bank licensed to operate in Romania which is acceptable 
to EBRD and which is legally selected by the Borrower to 
become a party to the Debt Service Reserve Account 
Agreement. 

"Project Complaint  
Mechanism" means the accountability mechanism of EBRD as set forth 

under the Project Complaint Mechanism (PCM) Rules of 
Procedure dated May 2014, as such rules may be amended, 
supplemented or replaced from time to time. 

"Project Support 
Deed" means the project support deed dated 10 September 2013 

entered into among the Borrower, the County, the City and 
EBRD, as further amended and restated prior to the date of 
first Disbursement hereunder on terms satisfactory to 
EBRD, defining the terms and conditions of support to the 
Project to be provided by the County and the City. 

"Reference Page" means the display of RON Romanian interbank offered 
rates for deposits in the Loan Currency designated as 
RBOR page on Thomson Reuters services, in the right 
column marked AVERAGE (or any other page or column 
that may replace it). 

"Regionalisation" means the expansion of the Borrower’s service area to 
provide water and wastewater services to other local 
authorities in the County and other neighbouring counties. 

"Romanian  
Procurement Rules" means European Union and Romanian procurement 

policies and rules applicable to the Project. 

"RON" or "Leu" means the lawful currency of Romania. 

"Shareholders" means the territorial-administrative units listed in Section 
2.02(c) of this Agreement and such other territorial-
administrative units acceding to IDA and the Delegation 
Contract from time to time hereafter in accordance with 
applicable laws. 

"Short-term Debt" means, with respect to any person, any Financial Debt of 
such person other than Long-term Debt. 
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"Subsidiary"  means, with respect to any entity, any other entity over 
50% of whose capital is owned, directly or indirectly, by 
such entity or which is otherwise effectively controlled by 
such entity. 

"Tax" or "Taxes" means any tax, royalty, stamp or other duty, assessment, 
levy, charge,  value added tax, or impost of any nature 
whatsoever (including any related penalty or interest) 
imposed under any law. 

"UNCITRAL Rules" means the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 
2010). 

Section 1.02. Interpretation 

(a) In this Agreement, unless the context otherwise requires, words denoting the 
singular include the plural and vice versa. 

(b) In this Agreement, a reference to a specified Article, Section, Schedule or Exhibit 
shall be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule or 
Exhibit to, this Agreement. 

(c) In this Agreement, a reference (i) to an amendment or to an agreement being 
amended includes a supplement, variation (including by waiver or consent), assignment, 
novation, restatement or re-enactment, and (ii) to an agreement shall be construed as a 
reference to such agreement as it may be amended from time to time. 

(d) In this Agreement, the headings and the Table of Contents are inserted for 
convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement. 

(e) In this Agreement, "control" (including, with correlative meanings, the terms 
"controlled by" and "under common control with"), as used with respect to any person, 
means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction 
of the management and policies of such person, whether through the ownership of 
voting shares, by contract or otherwise. 

(f) In this Agreement, a Default is outstanding or continuing until it has been 
remedied or waived by EBRD in writing. 

(g) In this Agreement, a reference to a document being "in the Agreed Form" means 
that the form of such document has been agreed by the parties hereto and that a copy 
thereof has been initialled for the purpose of identification by EBRD and the Borrower. 

(h) In this Agreement, any reference to "law" means any law (including, any common 
or customary law) and any treaty, constitution, statute, legislation, decree, normative act, 
rule, regulation, judgement, order, writ, injunction, determination, award or other 
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legislative or administrative measure or judicial or arbitral decision in any jurisdiction 
which has the force of law or the compliance with which is in accordance with general 
practice in such jurisdiction. 

(i) In this Agreement, any reference to a provision of law, is a reference to that 
provision as from time to time amended or re-enacted. 

(j) In this Agreement, a reference to a "person" includes any person, natural or 
juridical entity, firm, company, corporation, government, state or agency of a state or 
any association, trust or partnership (whether or not having separate legal personality) or 
two or more of the foregoing and references to a "person" include its successors in title, 
permitted transferees and permitted assigns.   

(k) In this Agreement, "including" and "include" shall be deemed to be followed by 
"without limitation" where not so followed. 

Section 1.03. Non-English terms 

In this Agreement, where it relates to a Romanian legal concept or legal entity, a 
reference to: 

(a) a lien, security or a security interest includes: ipotecă (mobiliară şi imobiliară), 
gaj, privilegiu, garanție reală, garanție financiară, garanție personală (including 
fideiusiune, scrisoare de garanție, scrisoare de confort, cauțiune reală), operațiuni 
asimilate ipotecilor, cesiune pentru cauză de garanție, servitute, sarcină, uz, uzufruct, 
privilegiu, drept de preferință, drept de preempțiune, drept de retenție, drept de prim 
refuz, opțiune; 

(b) a winding-up, dissolution, administration, reorganisation, bankruptcy or 
insolvency includes: insolvență, reorganizare judiciară, faliment, mandat ad-hoc, 
concordat preventiv, procedura generală, procedura simplificată, procedură straină, 
dizolvare, lichidare, criză financiară, redresare financiară, măsură de intervenție 
timpurie, măsură de prevenire a crizelor, măsură de gestionare a crizelor, rezoluție; 

(c) insolvent includes being in a state of insolvență and bankrupt includes being in 
faliment within the meaning of the Romanian Law No. 85 of 25 June 2014 regarding 
insolvency prevention and insolvency procedures; in respect of a municipality insolvent 
shall mean being in a state of insolvență within the meaning of the Government 
Emergency Ordinance No. 46 of 21 May 2013 regarding the financial crisis and 
insolvency of administrative territorial units, as such may be amended from time to 
time; 

(d) a receiver, administrator or similar officer includes curator, judecator sindic, 
administrator, administrator special, administrator judiciar, executor judecătoresc, 
lichidator judiciar, mandatar ad-hoc and administrator concordatar;  
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(e) charter documents include: contract de societate, statut and/or act constitutiv in 
respect of a company; and/or regulament de organizare si funcționare and hotărâre a 
consiliului local/județean in respect of a municipality; and/or actul constitutiv şi statutul 
asociației and încheierea judecătorească şi dovada înregistrării în registrul asociațiilor 
şi fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție asociatia îşi are sediul 
in respect of an association; 

(f) seizure, expropriation, nationalisation, intervention, restriction includes: 
expropriere, naţionalizare, confiscare, rechiziţie or any similar proceeding. 

ARTICLE II - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 

Section 2.01. Representations Regarding the Project 

 The Borrower represents and warrants as follows: 

(a) Project Description.   

(1) The Project conforms in all material respects with the detailed description 
thereof as set out in Schedule 4 (Project Description) (subject to any 
modifications to which EBRD may agree in writing).   

(2) The information contained in the Letter of Information, other than in respect 
of financial forecasts or projections, is true, complete and correct in all material 
respects and the Letter of Information contains no untrue or misleading statement 
and does not omit any material fact necessary to make the statements therein not 
untrue or misleading.   

(3) As of the date of this Agreement, to the extent that any information 
contained in the Letter of Information relates to financial forecasts or projections 
of future events, such forecasts and projections have been prepared in good faith, 
giving due and careful consideration to all relevant factors and based on 
assumptions that were reasonable at the time that such forecasts and projections 
were prepared, and there has been nothing since the date such forecasts and 
projections were prepared that would make them unreasonable. 

(b) Estimated Project Costs.  As of the date of this Agreement, the total estimated 
cost of the Project is approximately EUR 374,615,604 (VAT not included). 

(c) Financing Plan.  The anticipated sources of financing the Project are as follows: 

 

Source EUR RON Percentage  



Confidential Draft  ref: c xx xxx 9xxx 
Subject to Change  Draft Date: 22/10/2019 
 
 

 

18 

 

EU and Other Financing 349,615,604 1,653,700,000 93.33 

EBRD Senior Debt 25,000,000 118,250,000 6.67 

Total Financing 374,615,604 1,771,950,000 100.00 

 

Section 2.02. Representations Regarding the Borrower 

 The Borrower represents and warrants as follows: 

(a) Incorporation.  The Borrower is a joint stock company of the closed type, duly 
organised, validly existing, and, if applicable, in good standing under the laws of 
Romania and registered, to the extent required in accordance with applicable law, with 
all relevant registration bodies in any jurisdiction in which it carries on business or owns 
assets and has full power to own the properties which it owns or will own for the 
purposes of the Project and to carry out the businesses which it carries out or will carry 
out for the purposes of the Project. 

(b) Subsidiaries.  The Borrower has no Subsidiaries. 

(c) Share Capital.  The Borrower has an authorised capital of RON 25,336,000 
consisting of 31,670 shares with a nominal value of RON 800 each.  The following is a 
list of all shareholders in the Borrower, with their respective shareholdings, as of the 
date of this Agreement: 

 
Shareholder Number of Shares Percentage 

City of Craiova 29,050 91.727184% 
Dolj County 2,000 6.315125% 
City of Filiasi 500 1.578781% 
Băileşti Commune 60 0.189454 
Calarasi Commune 10 0.031576% 
Breasta Commune 10 0.031576% 
City of Dabuleni 10 0.031576% 
City of Bechet 10 0.031576% 
City of Segarcea 10 0.031576% 
City of Calafat 10 0.031576% 

Total 31,670 100 

All of the shares listed above have been validly issued and are fully paid and all in-kind 
capital contributions by such shareholders have been made for full commercial value.  
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The only issued shares of the Borrower are registered shares.  There are no options, 
warrants or instruments convertible into, or exchangeable or exercisable for, shares or 
other agreements relating to the existing shares of the Borrower or for the issuance of 
additional shares of any class or description of the Borrower.  No person has any right 
(other than as a shareholder or otherwise as provided under Romanian Government 
Ordinance No. 64/2001 on the repartition of profits of state owned companies, as 
amended to date) to share in the profits of the Borrower. 

(d) Directors and Officers.  As of the date of this Agreement, the Directors (in 
Romanian: administratori) of the Borrower are [Mr Adrian Bonescu, Mr Silviu Ionel 
Dumitru, Mr Virgil-Daniel Ilie, Mr Constantin Mitriţă, Mr Gheorghe Barbărasă, Mr 
Dragu Paul-Alin, and Mr Marian Ghencioiu], the General Manager (in Romanian 
director general) of the Borrower is Mrs Adriana Cîmpeanu, the Deputy General 
Manager (in Romanian director general adjunct) of the Borrower is [__________] and 
the [Finance Director] [Chief Accountant] (in Romanian director economic) of the 
Borrower is [__________].1 
 
(e) Financial Statements.  The balance sheet of the Borrower as at 31 December 
2018 and the related income statement, statement of changes in equity, cash flow 
statement and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other 
explanatory notes, of the Borrower for the Financial Year ending on that date, certified 
by the Auditors, present fairly the financial position, financial performance and cash 
flows of the Borrower as of the date of such balance sheet and for the period covered by 
such income statement, statement of changes in equity and cash flow statement and 
were prepared in accordance with IFRS.  The Borrower had, as of the date of such 
balance sheet, no material contingent obligations, liabilities for Taxes or unusual 
forward or long term commitments not disclosed by, or reserved against in, such balance 
sheet or the notes thereto.  Since the date of such balance sheet, the Borrower has not 
suffered any Material Adverse Effect, incurred any substantial or unusual loss or 
liability or undertaken or agreed to undertake any substantial or unusual obligation 
except under the Financing Agreements and Project Agreements. 

(f) Title to Assets.  Except for the assets of the Borrower that are construed to be part 
of the public domain under applicable legislation, the Borrower owns and has good and 
marketable title to all of its assets, the ownership of which is reflected in its most recent 
balance sheet referred to in Section 2.02(e).  With regard to the assets of the Borrower 
that are construed to be part of the public domain under applicable legislation and are 
necessary for the implementation of the Project, the Borrower has valid rights of 
administration, management and/or operation of such assets in full compliance with all 
applicable and relevant legislation. Such assets are free from any restrictions or 
covenants which might have a Material Adverse Effect.  The Borrower's assets are not 
subject to any Lien, and the Borrower is not subject to any contract, arrangement or law, 
whether conditional or unconditional, pursuant to which any Lien on its assets may be 
created, except for Permitted Liens. 

                                                 
1 NOTE to Borrower: please provide Letter of Information. 
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(g) Material Contracts.  As of the date of this Agreement, the Borrower is not a 
party to, or committed to enter into, any agreement, other than the Financing 
Agreements and Project Agreements: 

 (1) that involves any consultancy, agency, financial advisory or similar service 
contract or arrangement relating to the Project; or 

(2) that would or might affect the judgement of a prospective lender considering 
whether to enter into this Agreement and lend to the Borrower. 

(h) Compliance with Law.  The Borrower is not in violation of any law applicable to 
it and currently in effect.  To the best of the Borrower's knowledge, no law has been 
proposed or is expected which may have a Material Adverse Effect.  All Tax returns and 
reports of the Borrower required by law to be filed have been duly filed and all Taxes 
upon the Borrower, its properties and its income, which are due and payable, have been 
paid, other than those currently payable without penalty or interest.  The Borrower is in 
compliance with all applicable laws concerning money laundering or the financing of 
terrorism.  Neither the Borrower nor the Shareholders, nor any officers, directors, 
authorised employees, Affiliates, agents or representatives of the Borrower or the 
Shareholders has committed or engaged in any Prohibited Practice with respect to the 
Project or any transactions contemplated by this Agreement. 

(i) No Default.  The Borrower is not in default under any agreement, obligation or 
duty to which it is a party or by which it or any of its properties or assets is bound and 
there exists no Default. 
 
(j) Environmental and Social Compliance.  Except as identified in the 
Environmental and Social Action Plan, the Borrower and its businesses, operations, 
assets, equipment, property, leaseholds and other facilities are, in all material respects, 
in compliance with the provisions of all Environmental and Social Laws.  There are no 
circumstances that may give rise to any liability, obligation or duty of the Borrower for, 
the Borrower has been issued all required Authorisations relating to, and, except for 
matters identified in the Environmental and Social Action Plan has received no 
complaint, order, directive, claim, citation or notice from any Governmental Authority 
or other person with respect to: (1) air emissions, (2) discharges to surface water or 
ground water, (3) noise emissions, (4) solid or liquid waste disposal, (5) the use, 
generation, storage, transportation or disposal of toxic or hazardous substances, (6) 
biodiversity and ecological systems, (7) labour and employment conditions, (8) 
occupational health and safety, (9) public health, safety and security, (10) indigenous 
peoples, (11) cultural heritage and (12) resettlement or economic displacement of 
persons.  

(k) Litigation.  The Borrower is not engaged in, or, to the best of its knowledge, 
threatened by, any litigation, arbitration or administrative proceeding, the outcome of 
which might have a Material Adverse Effect. 
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(l)  International Financial Institutions. Neither the Borrower nor any 
Shareholder nor any officer, director, authorised employee, Affiliate, agent or 
representative of the Borrower or a Shareholder is listed by any international financial 
institution as excluded from the financings granted by any such institution and it has not 
otherwise been subject to any sanction from any such institution. 

(m) Regionalisation. The transformation of the Borrower into a regional operator of 
water supply and sewerage services was made in compliance with and with the 
observance of all laws and regulations applicable in Romania and the Borrower carries 
out its business as regional operator of water supply and sewerage services in 
accordance with the applicable Romanian legislation, including, but not limited to: (i) 
Law No. 51/2006 on local public services, as further amended and supplemented, and 
(ii) Law No. 241/2006 on water supply and sewerage services, as further amended and 
supplemented. 

(n) Waiver of Immunity. The waiver of sovereign immunity provision in Section 
8.12 is valid and effective against the Borrower. 

Section 2.03. Representations Regarding the Agreements 

 The Borrower represents and warrants as follows: 

(a) Corporate Power.  The Borrower has the corporate power to enter into, and 
perform its obligations under, the Financing Agreements and Project Agreements to 
which it is a party. 

(b) Due Authorisation; Enforceability; No Conflict.  The Financing Agreements 
and Project Agreements to which the Borrower is a party have been or will be, when 
executed and delivered, duly authorised by the Borrower.  This Agreement has been 
duly executed by the Borrower and this Agreement constitutes, and the other Financing 
Agreements and Project Agreements to which the Borrower is a party, when executed 
and delivered, will constitute, valid and legally binding obligations of the Borrower, 
enforceable in accordance with their respective terms.  The making of the Financing 
Agreements and Project Agreements and the compliance with the terms thereof: 

(1) will not result in violation of the Borrower's Charter or any provision 
contained in any law applicable to the Borrower; 

(2) will not conflict with or result in the breach of any provision of, or require 
any consent under, or result in the imposition of any Lien under, any agreement or 
instrument to which the Borrower is a party or by which the Borrower or any of its 
assets is bound; and 

(3) will not constitute a default or an event which, with the giving of notice, the 
passage of time or the making of any determination (or any combination thereof), 
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would constitute a default under any such agreement or instrument.  

(c) Governmental Authorisations.  No Authorisations from any Governmental 
Authority are required for: 

(1) the due execution, delivery or performance by the Borrower of any 
Financing Agreement, or the validity or enforceability thereof, (except for (i) the 
notification of the Loan Agreement to the National Bank of Romania pursuant to, 
and the observing of reporting obligations regarding payments hereunder pursuant 
to, the National Bank of Romania Regulation no. 4/2014 on reporting of data and 
statistical information towards the National Bank of Romania (as amended); and 
(ii) the approval by the Craiova City Council and Dolj County Council of the 
Project Support Deed); 

(2) the carrying out of the Project or the carrying on of the business of the 
Borrower as it is carried on or is contemplated to be carried on, except for those (i) 
Licences and (ii) Authorisations which are not necessary at the time this 
representation is made (or repeated) and which are of a routine or minor nature 
and are customarily granted in due course after timely application, or which need 
only be obtained as the Project progresses or after construction is completed 
(including an extension (or extensions) to the Operating Licence required prior to 
the Borrower commencing the provision of water supply and/or wastewater 
services in the territorial administrative units which are parties to the Delegation 
Contract but in which the Borrower is not providing water supply and/or 
wastewater services as at the date of this Agreement) and in respect of which the 
Borrower is not aware of any reason for it being unable to obtain in due course 
such Licences and Authorisations; for the avoidance of any doubt, the Borrower 
represents and warrants that it does not operate in any territorial administrative 
unit which is not covered in the Operation Licence; and 

(3) the due execution and delivery or performance by the Borrower of any 
Project Agreement, or the validity or enforceability thereof. 

(d) Pari Passu Ranking.  The Borrower’s payment obligations under the Financing 
Agreements rank at least pari passu with claims of all of its other creditors, except for 
claims mandatorily preferred by laws applicable to companies generally.  
 
(e) Security.  The Borrower is not a party to any security agreement or instrument 
creating or purporting to create a Lien on any of its assets, except for the Permitted 
Liens.   

(f) Project Agreements.  The Delegation Contract is in full force and effect and 
(save for any amendment to the Delegation Contract made according to paragraph (c) of 
Section 5.06 and paragraph (iv) of Section 5.17) without modification from the form 
referred to in Section 1.01.  There has occurred no breach, and no event which with the 
giving of notice, the passage of time or the making of any determination, or any 
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combination thereof, would constitute a breach, of the Delegation Contract. Neither the 
Delegation Contract nor the Project Support Deed represents state aid under the relevant 
EU regulations and do not have to be notified and/or approved by the European 
Commission or any other competent competition authority. The Delegation Contract has 
been awarded to the Borrower by the County, the City and the other municipalities 
parties thereto (through IDA) with the full observance of the applicable Romanian 
legislation, including, but not limited to: (i) Law No. 51/2006 on local public services, 
as further amended and supplemented, (ii) Law No. 241/2006 on water supply and 
sewerage services, as further amended and supplemented, and (iii) the legal conditions 
for the direct award of the Delegation Contract to the Borrower were cumulatively met 
as at the date of the Delegation Contract and continue to be met.. 

(g) Taxes.  There is no Tax of any Governmental Authority of Romania to be 
imposed on or by virtue of the execution, delivery or performance of any Financing 
Agreement or necessary to ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in 
evidence thereof in Romania. 

(h) Letter of Information.  The information contained in the Letter of Information is 
otherwise true, complete and accurate, subject to the qualifications contained therein. 

(i) Procurement.  All the goods, works and services (i) required for the Project and 
procured up to the date of this Agreement pursuant to the Procurement Plan, other than 
Non-Cofinanced Investments, and (ii) to be financed out of the proceeds of the Loan, 
other than the Non-Cofinanced Investments, have been procured in compliance with the 
Romanian Procurement Rules, and the Non-Cofinanced Investments have been procured 
in compliance with the Procurement Policies and Rules, and none of the contracts for 
the procurement of such goods, works and services has been awarded (A) based on the 
nationality of the tenderer, or the country of origin, or foreign content of the goods 
criteria; and/ or (B) to a supplier, contractor or consultant or any sub-supplier, sub-
contractor or sub-consultant included on EBRD’s list of persons or entities ineligible to 
be awarded an EBRD-financed contract or for EBRD funding, as such list may be found 
on EBRD’s website. 

Section 2.04. Acknowledgement and Repetition  
 
(a) The Borrower acknowledges that it has made the representations and warranties 
contained in Sections 2.01, 2.02 and 2.03 with the intention of inducing EBRD to enter 
into this Agreement and that EBRD has entered into this Agreement on the basis of, and 
in full reliance on, each of such representations and warranties.  The Borrower warrants 
that it has no knowledge of any additional facts or matters the omission of which makes 
any of such representations and warranties misleading or which would or might 
reasonably be expected to affect the judgement of a prospective lender regarding lending 
to the Borrower. 

(b) Any representation or warranty given hereunder which specifies that such 
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representation and warranty is provided hereunder "as of the date of this Agreement" 
shall only be given on the date of this Agreement and shall not be deemed to be repeated 
hereafter in connection with any Disbursement made pursuant to this Agreement.  In 
respect of all other representations and warranties provided in this Article II, such 
representations and warranties shall be deemed to be repeated on submission of each 
Disbursement request and on each Disbursement date by reference to the facts and 
circumstances then existing. 

ARTICLE III - LOAN 

Section 3.01. Amount and Currency  

 On and subject to the terms and conditions of this Agreement, EBRD agrees to 
lend to the Borrower an amount not to exceed RON 118,250,000. 

Section 3.02. Disbursements 

(a) Subject to Section 3.03 and Article IV, the Loan shall be disbursed by EBRD from 
time to time on any Business Day during the Commitment Period in one or more 
Disbursements upon request of the Borrower.  The Borrower may request a 
Disbursement by submitting to EBRD an original application for such Disbursement, in 
the form of Exhibit A and in substance satisfactory to EBRD, at least ten Business Days 
prior to the proposed date of such Disbursement.  Such application shall, unless EBRD 
otherwise agrees, be irrevocable and binding on the Borrower. 

(b) Disbursements (other than a Disbursement of the entire undisbursed amount of the 
Loan) shall be made in amounts of not less than RON 11,825,000. The Borrower may 
only make up to four requests for Disbursement in each Financial Year. 

(c) The proceeds of the Loan shall be used by the Borrower to finance up to 40% of 
the contract value of each procurement contract specified in the Procurement Plan 
(including any change orders and variations under such procurement contracts) or any 
other contract agreed by EBRD, except in case of Non-Cofinanced Investments, to 
which no such 40% limit shall apply. 

Section 3.03. Suspension and Cancellation 

(a) From time to time, EBRD may, by notice to the Borrower, suspend or cancel the 
right of the Borrower to all or any portion of any further Disbursements: 

(1) if the first Disbursement has not been made by the second anniversary of the 
date of this Agreement or such other date as may be agreed by the parties hereto; 
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or 

(2) if an Event of Default has occurred and is continuing; or 

(3) if the Board of Governors of EBRD has decided in accordance with Article 
8, paragraph 3, of the Agreement Establishing the European Bank for 
Reconstruction and Development that access by the Country of Operation to 
EBRD resources should be suspended or otherwise modified; or 

(4) if a Market Disruption Event has occurred and is continuing; or 

(5) if the conditions under the Cohesion Funds Agreement enabling the 
Borrower to make drawdowns thereunder are not duly and fully met, by the first 
anniversary of the date of this Agreement; or 

(6) if the funds under the Cohesion Funds Agreement are suspended or 
cancelled or the Cohesion Funds Agreement is terminated before its maturity.  

Upon the issuance of such notice by EBRD, the right of the Borrower to further 
Disbursements shall be suspended or cancelled as indicated in the notice.  The exercise 
by EBRD of the right of suspension shall not preclude EBRD from exercising its right 
of cancellation as provided in this Section 3.03, either for the same or another reason, 
and shall not limit any other rights of EBRD under the Financing Agreements. 

(b) The Borrower shall have the right at any time prior to the second anniversary of 
the date of this Agreement, on not less than 10 Business Days' prior notice to EBRD, to 
cancel in whole or in part any undisbursed portion of the Loan up to RON 23,500,000, 
provided that: 

(1) the Borrower shall pay to EBRD at the same time all accrued commitment 
charges on the portion of the Loan to be cancelled and all other amounts due and 
payable hereunder; 

(2) EBRD is satisfied that adequate financing will remain available to the 
Borrower following such cancellation to enable the Borrower to complete the 
Project; and 

(3) in the case of a partial cancellation of the undisbursed portion of the Loan, 
such cancellation shall be in an amount of not less than RON 1,000,000. 

Any such notice of cancellation by the Borrower shall be irrevocable and binding on the 
Borrower. Amounts of the Loan which are cancelled by the Borrower may not be 
reinstated. 

Section 3.04. Charges, Commissions and Fees 
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(a) The Borrower shall pay to EBRD during the Commitment Period a commitment 
charge at the rate of: 

(1) 0.00% per annum on so much of the Loan as has not, from time to time, 
been disbursed to the Borrower or cancelled, for a period of 90 days from the date 
of this Agreement; 

(2) 0.15% per annum on so much of the Loan as has not, from time to time, 
been disbursed to the Borrower or cancelled, for a period of 12 months starting 
thereafter; and 

(3) 0.50% per annum on so much of the Loan as has not, from time to time, 
been disbursed to the Borrower or cancelled over the period starting thereafter.  

The commitment charge shall accrue from day to day during the relevant period, and 
shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the relevant 
period and a 360-day year and shall be due and payable in arrears on each Interest 
Payment Date (even though no interest may be payable on such date). 
 
(b) The Borrower shall pay to EBRD a front-end commission of RON [ ]2.  Such 
front-end commission shall be due and payable not later than five Business Days prior to 
the first Disbursement or 30 Business Days after the date of this Agreement, whichever 
is earlier. 

(c) The charges, commissions and fees referred to in this Section 3.04 are non-
refundable and are exclusive of any Tax which might be chargeable in connection with 
such charges, commissions or fees.  If any such Tax becomes chargeable, the Borrower 
shall pay such Tax to EBRD at the same time that the relevant charge, commission or 
fee becomes due and payable. 

Section 3.05. Interest 

(a) Except as provided in Section 3.06, the Borrower shall pay interest on the 
principal amount of each Disbursement from time to time outstanding during each 
Interest Period for such Disbursement at a rate equal to the sum of the Margin and, 
subject to Section 3.07, the Interbank Rate for such Interest Period. 

(b) Notwithstanding the foregoing, starting on the first Interest Payment Date falling 
after the fourth anniversary of the date of this Agreement and thereafter the Margin shall 
be adjusted as follows: 

(i) if the Debt Service Coverage Ratio, as determined by EBRD, is equal to or 
greater than 1.4:1.0 but lower than 1.5:1.0, the Margin shall be decreased by 
0.25% (resulting in a Margin of 1.50% per annum); and  

                                                 
2 NOTE: clause to be revisited before signing - Amount corresponding to 1.00% of the Loan amount to be 

included 



Confidential Draft  ref: c xx xxx 9xxx 
Subject to Change  Draft Date: 22/10/2019 
 
 

 

27 

 

(ii) if the Debt Service Coverage Ratio, as determined by EBRD, is equal to or 
greater than 1.5:1.0, the Margin shall be decreased by a further 0.25% (resulting in 
a Margin of 1.25% per annum);  

provided that in all cases: 

(1) such adjustment(s) may only be made following the receipt by EBRD of the 
Audited Financial Statements referred to in Section 5.13(c) in compliance with 
this Agreement; 

(2) any Margin decrease effected pursuant to the provisions of this Section 
3.05(b) shall only apply from the Interest Payment Date immediately following the 
date on which Borrower has notified EBRD that the event causing such Margin 
adjustment has occurred and provided EBRD with all reasonable supporting 
documentation required by EBRD;  

(3) any Margin decrease effected pursuant to this Section 3.05(b) shall cease to 
have effect from the Interest Payment Date immediately following the date on 
which the Borrower ceased to meet the required Debt Service Coverage Ratio and 
shall revert to the Margin set forth in Section 3.05(a) or Section 3.05(b), as 
applicable, corresponding to the applicable level of the Debt Service Coverage 
Ratio;  

(4) if an Event of Default has occurred then, notwithstanding anything to the 
contrary, while such event is continuing the Margin shall be 1.75% per annum; 

(5) notwithstanding anything to the contrary provided under this Section 
3.05(b), if the Borrower breaches the provisions of Section 6.05 of this 
Agreement, then the Margin of 1.75% per annum shall apply until such breach is 
remedied to the satisfaction of EBRD; and 

(6) as a result of Margin adjustments pursuant to the provisions of this Section 
3.05(b) during the term of this Agreement, the level of the adjusted Margin shall 
not exceed 1.75% per annum nor be lower than 1.25% per annum. 

(c) Interest shall: 

(1) accrue from and including the first day of an Interest Period to but excluding 
the last day of such Interest Period; 

(2) be calculated on the basis of the actual number of days elapsed and a 360-
day year; and 

(3) be due and payable on the Interest Payment Date which is the last day of the 
relevant Interest Period. 

(d) Except as otherwise provided in Section 3.07, on each Interest Determination 
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Date, EBRD shall determine the interest rate applicable during the relevant Interest 
Period and promptly give notice thereof to the Borrower.  Each determination by EBRD 
of the interest rate applicable to any portion of the Loan shall be final, conclusive and 
binding upon the Borrower unless shown by the Borrower to the satisfaction of EBRD 
that any such determination has involved manifest error. 

Section 3.06. Default Interest 

(a) If the Borrower fails to pay when due any amount payable by it under this 
Agreement, the overdue amount shall bear interest at a rate equal to the sum of: 

(1) 2.0% per annum; 

(2) the Margin; and 

(3) the interest rate per annum offered in the Bucharest interbank market on the 
Default Interest Determination Date for a deposit in the Loan Currency of an 
amount comparable to the overdue amount for a period equal to the relevant 
Default Interest Period or, if a Market Disruption Event has occurred, the rate 
which expresses as a percentage rate per annum the cost to EBRD and each 
Participant of funding its respective portion of the Loan from whatever source 
EBRD or such Participant(s) may reasonably select (or at the option of EBRD and 
such Participant(s), the relevant Interbank Rate, if available), provided that if the 
rate pursuant to this sub-paragraph (3) would be below zero, the rate will be 
deemed to be zero. 

(b) Default interest shall: 

(1) accrue from day to day from the due date to the date of actual payment, after 
as well as before judgement, if any; 

(2) be calculated on the basis of the actual number of days elapsed and a 360-
day year; 

(3) be compounded at the end of each Default Interest Period; and 

(4) be due and payable forthwith upon demand. 

(c) Each determination by EBRD of the interest rates applicable to overdue amounts 
and of Default Interest Periods shall be final, conclusive and binding upon the Borrower 
unless shown by the Borrower to the satisfaction of EBRD that any such determination 
has involved manifest error. 

Section 3.07. Market Disruption 
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(a) If a Market Disruption Event occurs, EBRD shall promptly notify the Borrower.  
If EBRD notifies the Borrower of the occurrence of a Market Disruption Event, interest 
shall accrue on the Loan at a rate equal to the sum of: 

 
(1) the Margin; and  
 
(2) the rate, as notified by EBRD to the Borrower as soon as practicable and 
in any event before interest is due to be paid in respect of the relevant Interest 
Period, which expresses as a percentage rate per annum the cost to EBRD and 
each Participant of funding its respective portion of the Loan from whatever 
source EBRD or such Participant(s) may reasonably select (or, at the option of 
EBRD and such Participant(s), the relevant Interbank Rate, if available), 
provided that if the rate pursuant to this sub-paragraph (2) would be below zero, 
the rate will be deemed to be zero, until EBRD has given notice to the Borrower 
that the Market Disruption Event has ceased to exist.  
 

(b) If a Market Disruption Event has occurred, EBRD shall have the right, in its 
discretion, to change the duration of any relevant Interest Period by sending to the 
Borrower a written notice thereof.  Any such change to an Interest Period shall take 
effect on the date specified by EBRD in such notice.  

(c) Notwithstanding Section 3.07(a), if a Market Disruption Event occurs and EBRD 
or the Borrower so requires, within five Business Days of the notification by EBRD 
pursuant to Section 3.07(a) above, EBRD and the Borrower shall enter into negotiations 
(for a period of not more than thirty days) with a view to agreeing a substitute basis for 
determining the rate of interest applicable to the Loan. Any alternative basis so agreed 
shall take effect in accordance with its terms and replace the interest rate then in effect 
pursuant to Section 3.07(a) above.  If agreement cannot be reached, the Borrower may 
prepay the Loan on the next Interest Payment Date in accordance with Section 3.09, but 
without any prepayment fee. 

Section 3.08. Repayment 

(a) The Borrower shall repay the Loan in 45 equal (or as nearly equal as possible) 
quarterly instalments starting on 10 December 2023 and thereafter on 10 March, 10 
June, 10 September and 10 December of each year until (and including) 10 December 
2034, provided that if any Disbursement is made after one or more of such repayment 
dates, such Disbursement shall be allocated by EBRD for repayment on each of the 
remaining repayment dates described above in amounts which are pro rata to the 
amounts of the respective remaining instalments of the Loan on each such repayment 
date (with EBRD adjusting those allocations as necessary so as to achieve whole 
numbers in each case). 

(b) The dates for payment of principal of the Loan are intended to coincide with 
Interest Payment Dates.  If any Interest Payment Date is affected by the proviso to the 
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definition of "Interest Payment Date," then the corresponding date for payment of 
principal shall be changed to coincide with such Interest Payment Date.  Amounts of the 
Loan repaid may not be reborrowed. 

Section 3.09. Prepayment 

 The Borrower shall have the right at any time, on not less than 15 Business Days' 
prior notice to EBRD, to prepay on any Interest Payment Date all or any part of the 
principal amount of the Loan then outstanding, provided that: 

(1) the Borrower shall pay to EBRD at the same time all accrued interest and 
other amounts payable on the principal amount of the Loan to be prepaid and all 
other amounts due and payable hereunder; 

(2) in the case of a partial prepayment, such prepayment shall be in an amount 
of not less than RON 7,000,000 and shall be applied to prepay the outstanding 
repayment instalments of the Loan in inverse order of maturity; and 

(3) the Borrower shall pay to EBRD on the date of prepayment a prepayment 
fee equal to: 

(A) 3% of the principal amount of the Loan to be prepaid, in case of 
prepayment on or before the fourth anniversary of the date of this 
Agreement;  

(B) 2% of the principal amount of the Loan to be prepaid, in case of 
prepayment after the fourth anniversary of the date of this Agreement but on 
or before the fifth anniversary of the date of this Agreement; or  

(C) 1% of the principal amount of the Loan to be prepaid, in case the 
prepayment is made after the fifth anniversary of the date of this Agreement. 

Any such notice of prepayment by the Borrower shall be irrevocable and binding on the 
Borrower and, upon delivery of such notice, the Borrower shall be obligated to prepay 
the Loan in accordance with the terms thereof.  Amounts of the Loan prepaid by the 
Borrower may not be reborrowed. 

Section 3.10. Payments 

(a) All payments of principal, interest, charges, commissions, fees, expenses and any 
other amounts due to EBRD under this Agreement shall be made, without set-off or 
counterclaim, in the Loan Currency (or, in the case of costs and expenses of EBRD, in 
the currency in which such costs and expenses were incurred), for value on the due date, 
to such account in London, England or such other place as EBRD may from time to time 
designate by notice to the Borrower.  Payments of amounts due to EBRD under this 
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Agreement shall be made by the Borrower or such other payer as the Borrower may 
from time to time agree with EBRD.  

(b) The sums to be disbursed by EBRD to the Borrower hereunder shall be payable in 
the Loan Currency for value, unless otherwise agreed by the Borrower and EBRD, on 
the value date requested by the Borrower in its Disbursement application and to such 
correspondent account opened with a commercial bank in Romania as the Borrower may 
designate in its Disbursement application (with instructions to transfer such sums, at the 
Borrower's risk and expense, to such account as the Borrower may designate in its 
Disbursement application). 

(c) If the due date for any payment under this Agreement would otherwise fall on a 
day which is not a Business Day, then such payment shall instead be due on the next 
succeeding Business Day in the same calendar month or, if there is no succeeding 
Business Day in the same calendar month, the immediately preceding Business Day. 

(d) EBRD shall have the right, to the fullest extent permitted by law, to set off any 
amount owed by EBRD to the Borrower, whether or not matured, against any amount 
then due and payable by the Borrower under any Financing Agreement, whether or not 
EBRD has demanded payment by the Borrower of such amount and regardless of the 
currency or place of payment of either such amount.  EBRD shall have the right, to the 
fullest extent permitted by law, to deduct from the proceeds of any Disbursement any 
charges, commissions, fees, expenses and other amounts then due and payable by the 
Borrower to EBRD under any Financing Agreement. 

Section 3.11. Insufficient Payments 

(a) If EBRD at any time receives less than the full amount then due and payable to it 
under this Agreement, EBRD shall have the right to allocate and apply the amount 
received in any way or manner and for such purpose or purposes under this Agreement 
as EBRD in its sole discretion determines, notwithstanding any instruction that the 
Borrower may give to the contrary. 

(b) The Borrower shall indemnify EBRD against any losses resulting from a payment 
being received, or a claim being filed or an order or judgement being given, hereunder 
in a currency or place other than the currency and place specified in Section 3.10(a).  
The Borrower shall pay such additional amount as is necessary to enable EBRD to 
receive, after conversion to such currency at a market rate and transfer to such place, the 
full amount due to EBRD hereunder in the currency and at the place specified in Section 
3.10(a). 

Section 3.12. Taxes  

(a) The Borrower shall pay or cause to be paid, or reimburse EBRD on demand for, 
all present and future Taxes, now or at any time hereafter levied or imposed by any 
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Governmental Authority of any jurisdiction out of which or through which payments 
hereunder are made, on or in connection with the payment of any amounts due to EBRD 
under this Agreement. 

(b) All payments of principal, interest and other amounts due to EBRD under this 
Agreement shall be made free and clear of, and without deduction or withholding for or 
on account of, any Taxes; provided, however, that, in the event that the Borrower is 
prevented by operation of law or otherwise from making such payments free and clear 
of such deductions or withholdings, the principal, interest or other amount (as the case 
may be) due under this Agreement shall be increased to such amount as may be 
necessary to remit to EBRD the full amount it would have received had such payment 
been made without such deductions or withholdings. 

(c) The provisions of Sections 3.12(a) and 3.12(b) shall not apply to Taxes, to the 
extent that such Taxes arise as a direct consequence of a Participation having been 
acquired by a Participant whose principal office is located in the jurisdiction in which 
the Borrower is established or the Country of Operation (if different) or by the 
permanent office or establishment in the jurisdiction in which the Borrower is 
established or the Country of Operation (if different) of a Participant. 

Section 3.13. Unwinding Costs 

(a) If, for any reason (including, without limitation, an acceleration pursuant to 
Section 7.02), any portion of the Loan becomes due and payable on a date other than the 
last day of an Interest Period, the Borrower shall pay to EBRD on demand the amount, if 
any, by which: 

(1) the interest which would have accrued on such portion of the Loan from the 
date on which such portion of the Loan has become due and payable to the last day 
of the then current Interest Period at a rate equal to the Interbank Rate for such 
Interest Period; 

exceeds: 

(2) the interest which EBRD would be able to obtain if it were to place an 
amount equal to such portion of the Loan on deposit with a leading bank in the 
Bucharest interbank market for the period commencing on the date on which such 
portion of the Loan has become due and payable and ending on the last day of the 
then current Interest Period. 

(b) If any overdue amount is paid on a date other than the last day of a Default Interest 
Period, the Borrower shall pay to EBRD on demand the amount, if any, by which: 

(1) the interest which would have accrued on such overdue amount from the 
date of receipt of such overdue amount to the last day of the then current Default 
Interest Period at a rate equal to the rate specified in Section 3.06(a)(3) for such 
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Default Interest Period; 

exceeds: 

(2) the interest which EBRD would be able to obtain if it were to place an 
amount equal to such overdue amount on deposit with a leading bank in the 
Bucharest interbank market for the period commencing on the Business Day 
immediately following the date of receipt of such overdue amount and ending on 
the last day of the then current Default Interest Period. 

 
(c) The Borrower shall forthwith upon notice from EBRD reimburse EBRD for any 
costs, expenses and losses incurred by EBRD or any Participant, and not otherwise 
recovered by EBRD under Sections 3.13(a) and 3.13(b), as a result of the occurrence of 
an Event of Default, a change in the duration of any relevant Interest Period pursuant to 
Section 3.07(b), a change in the basis for determining the rate of interest pursuant to 
Section 3.07(c), prepayment of any portion of the Loan on a date other than the last day 
of an Interest Period, failure by the Borrower to pay any amount when due hereunder, 
EBRD or any Participant funding, or making arrangements to fund, a Disbursement 
requested in a Disbursement application submitted pursuant to Section 3.02 but not 
made by reason of the operation of any one or more of the provisions of this Agreement 
(other than by reason of default or negligence by EBRD or such Participant, as the case 
may be) or failure by the Borrower to make any prepayment in accordance with a notice 
of prepayment delivered pursuant to any provision of this Agreement. 

(d) A certificate of EBRD as to any amount payable under this Section 3.13 shall be 
final, conclusive and binding on the Borrower unless shown by the Borrower to the 
satisfaction of EBRD to contain manifest error. 

Section 3.14. Increased Costs 

(a) The Borrower shall, from time to time on demand of EBRD, reimburse EBRD for 
any net incremental costs to EBRD of making or maintaining, or committing to make, 
the Loan or to any Participant of acquiring or maintaining its Participation which result 
from: 

(1) the introduction of, or any change in, any applicable law or any applicable 
guideline or policy (whether or not having the force of law), or any change in the 
interpretation or application thereof by any governmental or regulatory authority 
charged with the administration thereof; and/or 

(2) any compliance with any request from, or requirement of, any central bank 
or other monetary or other authority; 

which, subsequent to the date of this Agreement: 

(A) imposes, modifies or deems applicable any reserve, special deposit or 
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similar requirement against assets held by, or deposits with or for the 
account of, or loans by, EBRD or such Participant; 

(B) imposes a cost on EBRD or such Participant as a result of it having 
made the Loan or acquired its Participation, as the case may be, or reduces 
the rate of return on the overall capital of EBRD or such Participant which it 
would otherwise have been able to achieve; 

(C) changes the basis of Tax on payments received by EBRD or such 
Participant in respect of the Loan or its Participation, as the case may be, 
other than by a change in taxation of the overall net income of EBRD or 
such Participant; or 

(D) imposes on EBRD or such Participant any other condition regarding 
the making or maintaining of the Loan or the acquisition or maintaining of 
its Participation, as the case may be. 

Notwithstanding the foregoing, the Borrower shall not be obligated to reimburse EBRD 
for any such net incremental costs which are a direct consequence of a Participation 
having been acquired by a Participant whose principal office is located in the 
jurisdiction in which the Borrower is established or the Country of Operation (if 
different)  or by the permanent office or establishment of a Participant in the jurisdiction 
in which the Borrower is established or the Country of Operation (if different). 

(b) EBRD shall furnish to the Borrower with any such demand a certificate of EBRD 
or the relevant Participant certifying: 

(1) that such net incremental costs have been incurred; 

(2) the circumstances giving rise to such net incremental costs; 

(3) that, in the opinion of EBRD or such Participant, it has complied with its 
obligations under Section 3.16; and 

(4) the amount of such net incremental costs. 

The certificate of EBRD or any Participant as to the amount of such net incremental 
costs shall be final, conclusive and binding on the Borrower unless shown by the 
Borrower to the satisfaction of EBRD to contain manifest error. 

(c) Notwithstanding anything in Section 3.09, the Borrower shall have the right, on 
not less than 30 days' notice to EBRD (which notice shall be irrevocable and binding on 
the Borrower), to prepay on any Interest Payment Date that portion of the Loan on 
which EBRD informs the Borrower that such net incremental costs are then being 
charged, provided that the Borrower shall pay to EBRD at the same time all accrued 
interest and other amounts (including, any such net incremental costs) payable on the 
principal amount of the Loan to be prepaid and all other amounts due hereunder. 
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Section 3.15. Illegality 

 Notwithstanding anything in this Agreement, if it is or becomes unlawful in any 
jurisdiction for EBRD to make, maintain or fund the Loan or perform any of its 
obligations under this Agreement or for any Participant to maintain or fund its 
Participation, then: 

(1) upon request by EBRD, the Borrower shall, on the next Interest Payment 
Date or such earlier date as EBRD may specify, prepay that portion of the 
principal amount of the Loan which EBRD notifies to the Borrower as being 
affected by such change, together with all accrued interest and other amounts 
payable thereon; and 

(2) upon notice from EBRD, any portion of the Loan which EBRD notifies to 
the Borrower as being affected by such change and which has not theretofore been 
disbursed shall be cancelled immediately. 

Section 3.16. Mitigation 

(a) If, in respect of EBRD or a Participant, circumstances arise which would, or with 
the giving of notice would, result in: 

(1) any Taxes, duties and fees or other charges becoming payable under Section 
3.12, or 

(2) any increased cost becoming payable under Section 3.14, or  

(3) any prepayment or cancellation under Section 3.15, 

then EBRD will take (and request a Participant to take) such reasonable steps as may be 
practicable to mitigate the effects of such circumstances provided always that EBRD 
will be under no obligation to take (or request that such Participant take) such 
reasonable steps if such action might be materially adverse to the interests of EBRD or 
that Participant.   

(b) Section 3.16(a) above, does not in any way limit the obligations of the Borrower 
or any other party to any Financing Agreement.  

Section 3.17. Loan Account 

 EBRD shall open and maintain on its books an account in the Borrower's name 
showing the Disbursements and repayments thereof and the computation and payment 
of interest, charges, commissions, fees and other amounts due and sums paid hereunder.  
Such account shall be final, conclusive and binding on the Borrower as to the amount at 
any time due from the Borrower hereunder, absent manifest error.  
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ARTICLE IV - CONDITIONS PRECEDENT 

Section 4.01. First Disbursement 

 The obligation of EBRD to make the first Disbursement shall be subject to the 
prior fulfilment, in form and substance satisfactory to EBRD, or at the sole discretion of 
EBRD the waiver, whether in whole or part and whether subject to conditions or 
unconditional, of the following conditions precedent: 

(a) Financing Agreements.  EBRD shall have received duly executed originals of the 
following agreements: 

(1) this Agreement; 

(2) the Debt Service Reserve Account Agreement;  

(3) the Project Support Deed;  

(4) the IDA Notification Letter and 

(5) the Letter of Information. 

(b) Project Agreements.  EBRD shall have received certified copies of the following 
agreements: 

(1) the License(s); and 

(2) the Delegation Contract (as amended according to paragraph (c) of Section 
5.06 (if necessary) and paragraph (iv) of Section 5.17). 

(c) Charters.  EBRD shall have received certified copies of the Charters (and, if 
relevant, certificates of registration and good standing) (in Romanian certificat de 
inregistrare si certificat constatator) of the Borrower, the County, the City, and, at the 
request of EBRD, any other parties to the Financing Agreements and Project 
Agreements, each as amended to date. 

(d) Corporate and Municipal Authorisations.  EBRD shall have received certified 
copies of all corporate Authorisations (including any resolutions of the board of 
directors and shareholders) and documents (including the evidence of proper 
performance of the convening procedures and meeting minutes) necessary for the due 
execution, delivery and performance of the Financing Agreements and the Delegation 
Contract (as amended according to paragraph (c) of Section 5.06 (if necessary) and 
paragraph (iv) of Section 5.17) and any other documents in implementation thereof, by 
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the Borrower, the County, the City, and, at the request of EBRD, any other parties 
thereto and for the transactions contemplated thereby, including the authorisations of the 
persons signing the Financing Agreements and Delegation Contract (as amended 
according to paragraph (c) of Section 5.06 and paragraph (iv) of Section 5.17) to sign 
such documents and to bind the respective parties thereby, and the evidence of 
registration of the Borrower’s shareholders resolution approving the Delegation 
Contract (as amended according to paragraph (c) of Section 5.06 and paragraph (iv) of 
Section 5.17) with the relevant Commercial Registry and its publication with the 
Official Gazette of Romania, Part IV. 

(e) Specimen Signatures.  EBRD shall have received: 

(1) a certificate of incumbency and authority of the Borrower substantially in 
the form of Exhibit B; and 

(2) a certificate of an appropriate officer of the County and the City and, at the 
request of EBRD, any other party to the Financing Agreements and Project 
Agreements certifying the specimen signature of each person authorised to sign, 
on behalf of such party, the Financing Agreements and the Delegation Contract to 
be entered into and performed by such party. 

(f) Governmental and Other Authorisations.  EBRD shall have received certified 
copies of all Authorisations, including creditors' consents, necessary for the execution, 
delivery and performance of the Financing Agreements and the Delegation Contract by 
the Borrower, the County and the City, and, at the request of EBRD, any other parties 
thereto and for the transactions contemplated thereby, including: 

(1) the borrowing by the Borrower under this Agreement; 

(2) the carrying out of the Project and the Financing Plan; 

(3) the remittance to EBRD of all monies payable in respect of the Financing 
Agreements; and 

(4) the carrying on of the business of the Borrower as it is currently carried on 
and is contemplated to be carried on; 

(5) approval of the Project Support Deed by the Craiova City Council and by 
the Dolj County Council;  

(6) the notification of this Agreement with the National Bank of Romania 
pursuant to the National Bank of Romania Regulation no. 4/2014 on reporting of 
data and statistical information towards the National Bank of Romania (as 
amended);  

(7) resolution of the general meeting of IDA shareholders approving the 
entering by the Borrower into the Financing Agreements;  
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(8) the resolution of the general meeting of IDA shareholders approving the 
Delegation Contract (as amended according to paragraph (c) of Section 5.06 and 
paragraph (iv) of Section 5.17); and 

(9) evidence that ANRSC has endorsed the rules and formulas regulating the 
setting up, adjustments and changes of the tariffs contemplated under Article 36 
(Prices, tariffs and other revenue sources) of the Delegation Contract and 
paragraph (c) of Section 5.06 and paragraph (iv) of Section 5.17 of this 
Agreement; 

other than any Authorisation of a routine or minor nature which is not necessary for the 
implementation of the Project at the time of the proposed Disbursement or which may 
only be obtained as the Project progresses or after construction is completed and in each 
case which is customarily granted in due course after timely application, and in respect 
of which the Borrower is not aware of any reason for it being unable to obtain in due 
course such Authorisation. 

(g) Insurance.  EBRD shall have received an original insurance certificate from the 
Borrower's insurer or insurance broker showing that all insurance policies and 
endorsements required pursuant to Section 5.04 are in full force and effect and certified 
copies of such insurance policies and endorsements. 

(h) Auditors Letter.  EBRD shall have received a copy of a letter to the Auditors 
from the Borrower substantially in the form of Exhibit C. 

(i) Process Agent Appointments.  EBRD shall have received written confirmation 
from the agents for service of process appointed by the Borrower, the County, and the 
City pursuant to the Financing Agreements of their acceptances of such appointments. 

(j) Legal Opinions.  EBRD shall have received the following legal opinions 
regarding such matters incident to the transactions contemplated by the Financing 
Agreements and Project Agreements as EBRD reasonably requests: 

(1) the opinion of [Mrs Mirela Andronache]3, the Chief of the Legal Office of 
the Borrower; 

(2) the opinion of Clifford Chance Badea SPRL, special Romanian counsel to 
EBRD; and 

(3) the opinion of Clifford Chance, special English counsel to EBRD. 

(k) Managing Authority pre-approval.  EBRD shall have received evidence in form 
and substance satisfactory to it that the competent managing authority has pre-approved 
the necessary grants under the European Union Cohesion Fund in connection with the 
Project. 

                                                 
3 NOTE to Borrower: please confirm. 
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(l) Debt Service Reserve Account. EBRD shall have received satisfactory evidence 
that the Debt Service Reserve Account has been validly opened and has been funded in 
accordance with this Agreement and the Debt Service Reserve Account Agreement. 

Section 4.02. All Disbursements 

 The obligation of EBRD to make any Disbursement shall also be subject to the 
fulfilment, in form and substance satisfactory to EBRD, or at the sole discretion of 
EBRD the waiver, whether in whole or part and whether subject to conditions or 
unconditional, of the conditions that, on the date of the Borrower's application for such 
Disbursement and on the date of such Disbursement: 

(a) Continuing Validity of Documents.  All agreements, documents and instruments 
delivered to EBRD pursuant to Section 4.01 shall be in full force and effect and 
unconditional (except for this Agreement having become unconditional, if that is a 
condition of any such agreement, document or instrument). 

(b) Representations and Warranties.  The representations and warranties made or 
confirmed by the Borrower, the County, the City and by any other party thereto in the 
Financing Agreements and the Project Agreements shall be true on and as of such dates 
with the same effect as though such representations and warranties had been made on 
and as of such dates. 

(c) No Default.  No Default shall have occurred and be continuing or shall, in the 
reasonable opinion of EBRD, be imminent and the Borrower shall not, as a result of 
such Disbursement, be in violation of its Charter, any provision contained in any 
agreement or instrument to which the Borrower is a party (including this Agreement) or 
by which the Borrower is bound or any law applicable to the Borrower. 

(d) No Material Adverse Change.  Nothing shall have occurred which, in the 
reasonable opinion of EBRD, might have a Material Adverse Effect. 

(e) Use of Proceeds.  The proceeds of such Disbursement shall be needed by the 
Borrower for the purposes of the Project and EBRD shall have received such evidence 
as to the proposed utilisation of the proceeds of such Disbursement and the utilisation of 
the proceeds of any prior Disbursement as EBRD reasonably requests. 

(f) Fees and Expenses.  EBRD shall have received payment of all amounts due and 
owing to it under the Financing Agreements, including all fees and expenses described 
in Section 3.04 and Section 8.08. 

(g) Disbursement Application.  EBRD shall have received an original of the 
Borrower's timely application for such Disbursement substantially in the form of Exhibit 
A. 

(h) Eligibility of Contractor.  No eligibility or origin restrictions have been applied 
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by the Borrower in awarding the specific contract which is to be financed from the 
relevant Disbursement and such contract has not been awarded to a supplier, contractor 
or consultant or any sub-supplier, sub-contractor or sub-consultant included on EBRD’s 
list of persons or entities ineligible to be awarded an EBRD-financed contract or for 
EBRD funding, as such list may be found on EBRD’s website. 

(i) Other.  EBRD shall have received such other documents and legal opinions as 
EBRD may reasonably request. 

ARTICLE V - AFFIRMATIVE COVENANTS 

 The undertakings in this Article V shall remain in force from the date of this 
Agreement for so long as the obligation of EBRD to make Disbursements (subject to the 
terms and conditions of this Agreement) continues or, if later, so long as any amount is 
outstanding under the Financing Agreements.   

 Unless EBRD otherwise agrees in writing: 

Section 5.01. Project Implementation 

 The Borrower shall carry out the Project in accordance with the provisions of the 
Financing and Project Agreements, including performance benchmarking, and any other 
agreement or document which EBRD and the Borrower may from time to time 
designate as a Project Agreement and cause the financing specified in the Financing 
Plan to be applied exclusively to the Project. 

Section 5.02. Maintenance and Continuity of Business 

 The Borrower shall maintain its corporate existence in compliance with all 
applicable laws.  The Borrower shall conduct its business with due diligence and 
efficiency, in accordance with sound engineering, financial and business practices and in 
compliance with all applicable laws, including all laws concerning money laundering or 
the financing of terrorism.  The Borrower shall ensure that its directors and management 
officers satisfy the efficiency, technical and professional requirements as may be set out 
by EBRD from time to time, in compliance with all applicable laws, including all laws 
concerning money laundering or the financing of terrorism.  

Section 5.03. Environmental and Social Compliance 

(a) Except as otherwise specified in the Environmental and Social Action Plan, the 
Borrower shall, and shall cause any contractor to, carry out the Project in accordance 
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with the Designated Performance Requirements.   

(b) Without limiting the foregoing, the Borrower shall diligently implement and 
adhere to the Environmental and Social Action Plan and monitor the implementation of 
such plan in accordance with the monitoring provisions contained in such plan. 
 
(c) The Borrower and EBRD may from time to time agree to amend the 
Environmental and Social Action Plan in response to changes in the circumstances of 
the Project, the Borrower or the Borrower’s business and operations, unforeseen events 
and the results of monitoring.  Without limiting the generality of the foregoing,  
 
 (1) if there is any adverse environmental or social impact or issue that was not 

foreseen by or contemplated in the Environmental and Social Action Plan either 
entirely or as to its severity;  

 
 (2) if any impact mitigation measure set out in the Environmental and Social 

Action Plan is not sufficient to eliminate or reduce any environmental or social 
impact to the level contemplated by the relevant Designated Performance 
Requirements within the time frame set out in the Environmental and Social 
Action Plan; or 

 
 (3) if any material non-compliance with the Environmental and Social Action 

Plan or with any Environmental and Social Law has been identified by an 
inspection from any regulatory or enforcement authority; 

 
the Borrower shall, as soon as reasonably practicable and subject to the consent of 
EBRD, develop and incorporate into the Environmental and Social Action Plan such 
additional or revised mitigation measures as may be necessary to achieve compliance 
with the Designated Performance Requirements, in each case in a manner satisfactory to 
EBRD. 

Section 5.04. Insurance 

 The Borrower shall maintain insurances on all of its assets including assets 
awarded to the Borrower under the Delegation Contract against loss, damage and 
liability in a manner and with insurers satisfactory to EBRD and in accordance with the 
relevant provisions under the Delegation Contract and any applicable laws and 
regulations.   

Section 5.05. Accounting 

(a) The Borrower shall maintain books of account and other records adequate to 
present fairly the financial position, financial performance and cash flows of the 
Borrower and the results of its operations (including the progress of the Project) in 
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conformity with IFRS. 

(b) The Borrower shall maintain as auditors of the Borrower a firm of independent 
accountants acceptable to EBRD.  

(c) The Borrower shall authorise, by a letter substantially in the form of Exhibit C, the 
Auditors to communicate directly with EBRD at any time regarding the Borrower's 
accounts and operations. 

(d) The Borrower shall maintain an accounting and cost control system and 
management information system satisfactory to EBRD. 

Section 5.06. Continuing Governmental and Other Authorisations 

(a) The Borrower shall obtain and maintain in force (or, where appropriate, renew) all  
Authorisations required for the purposes described in Sections 4.01(d) and 4.01(f).  The 
Borrower shall perform and observe all the conditions and restrictions contained in, or 
imposed on the Borrower by, such Authorisations. 

(b)  At least six (6) months before the expiry of the Operation Licence, the Borrower 
shall take all actions required by law, including, without limitation to, the submission to 
ANRSC of all necessary documents, in order to obtain the renewal of the Operation 
Licence. 

(c) Before starting to provide services in the territorial administrative units which are 
parties to the Delegation Contract but in which, as at the date hereof, the Borrower has 
not started to provide water and/or wastewater services, the Borrower shall take all 
actions required by law, including, without limitation, the submission to ANRSC of all 
necessary documents, in order to obtain from ANRSC an amendment to the Operation 
Licence to reflect the extension of the Operation Licence so as to cover the territorial 
administrative units in which the Borrower will provide water supply and/or wastewater 
activities. For the avoidance of any doubt, the Borrower shall provide services in a 
territorial administrative unit which is not a party to the Delegation Contract and which 
is not contemplated in the Operation Licence, only after: (1) the respective territorial 
administrative unit has become a party to the Delegation Contract; (2) all schedules and 
other documents required under the Delegation Contract have been signed and attached 
to the Delegation Contract; and (3) the Borrower has obtained the extension of the 
Operation Licence so as to cover that territorial administrative unit. 

Section 5.07. Debt Service Reserve Account  

 The Borrower shall establish, maintain and fund the Debt Service Reserve 
Account pursuant to this Agreement and the Debt Service Reserve Account Agreement. 
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Section 5.08. Compliance with Other Obligations 

 The Borrower shall comply with all material agreements to which it is a party or 
by which it or any of its properties or assets is bound. 

Section 5.09. Taxes 

(a) The Borrower shall pay when due all of its Taxes, including any Taxes against any 
of its properties, other than Taxes which are being contested in good faith and by proper 
proceedings and as to which adequate reserves have been set aside for the payment 
thereof.  The Borrower shall make timely filings of all Tax returns and governmental 
reports required to be filed or submitted under any applicable law. 

(b) The Borrower shall pay all Taxes payable on, or in connection with, the execution, 
issue, delivery, registration or notarisation of any Financing Agreement, any Project 
Agreement or any other document related to this Agreement.  Upon notice from EBRD, 
the Borrower shall pay to EBRD, or reimburse EBRD for, an amount equal to any such 
Taxes levied on or paid by EBRD. 

Section 5.10. Project Agreements 

(a) The Borrower shall ensure that the Cohesion Funds Agreement is entered into by 
its parties and that all the conditions for drawdowns thereunder have been fully and duly 
satisfied by not later than 31 December 2020. 

(b) The Borrower shall maintain all Project Agreements to which the Borrower is a 
party (including without limitation the Delegation Contract) in full force and effect and 
(save for any amendment to the Delegation Contract made according to paragraph (c) of 
Section 5.06 and paragraph (iv) of Section 5.17) without modification and enforce its 
rights and perform its obligations under, and not commit any breach of or default under, 
any such Project Agreement. 

 

Section 5.11. Financial Ratios  

(a) Debt Service Coverage Ratio.  The Borrower shall, at all times, maintain a ratio 
of (i) Cash Available for Debt Service for the 12 months preceding the date of 
calculation to (ii) the sum of the principal repayments and interest payments on all 
Financial Debt due or accrued during such period, of not less than 1.2:1.0.   

(b) Leverage Ratio.  The Borrower shall, at all times, maintain a ratio of (i) Financial 
Debt to (ii) EBITDA of not more than 4.5:1.0. 

(c) Collection Ratio.  The Borrower shall, at all times, maintain a ratio of (i) 
Collections from Customers to (ii) Total Revenue on an annualised basis of not less than 
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90%.  

(d) Definitions.  For purposes of this Section: 

(1) "Cash Flows" means, for the Borrower, inflows and outflows of Cash and 
Cash Equivalents, where "Cash" means cash on hand and demand deposits and 
"Cash Equivalents" means short-term, highly liquid investments that are readily 
convertible to known amounts of Cash and which are subject to an insignificant 
risk of changes in value. 

(2) "Cash Available for Debt Service" means, for the Borrower, Cash Flows 
arising from Operating Activities for the 12 months preceding the date of 
calculation plus (i) interest and dividends received and paid (if classified as Cash 
Flows from Operating Activities) minus (ii) those Cash Flows (as defined in 
IAS7) for such period which are applied during that period to acquire long term 
assets for the Project using this Loan and/or EU Cohesion Funds grants plus (iii) 
any disbursements from this Loan and other loans and/or utilisations of EU 
Cohesions Funds grants for the Project and/or cash balances from previous periods 
that are in excess of cash balances held on the Debt Service Reserve Account and 
MRD Account.  

(3) "Collections from Customers" means the total revenue of the Borrower 
during the 12 months preceding the date of calculation from all its customers for 
water supply and wastewater services, minus (i) outstanding customer debt owing 
at the end of the relevant period from customers to the Borrower for water supply 
and wastewater services, plus (ii) outstanding customer debt owing at the 
beginning of the relevant period from customers to the Borrower for water supply 
and wastewater services, minus (iii) any increases in the bad customer debt 
provisions and any write-offs of outstanding customer debt, plus (iv) any 
decreases in the bad debt provisions, 

(4) "EBITDA" means profit or loss of the Borrower, for the 12 months 
preceding the date of calculation, before: (i) any interest, commissions, discounts 
and other financing fees and costs and any interest earned, (ii) any provision for 
income tax, (iii) any depreciation of fixed assets and amortisation and any 
amounts attributable to amortisation of goodwill and other intangible assets, and 
(iv) any concession fee that is recorded as an expenditure during the period in 
which it was paid to the County and the other municipalities as set forth in the 
Delegation Contract and was returned to the Borrower within five days into the 
MRD Account. 

(5) "Operating Activities" means the principal revenue-producing activities of 
the Borrower and other activities that are not Investing Activities or Financing 
Activities, where “Investing Activities” means the acquisition and disposal of 
long-term assets and other investments not included in Cash Equivalents and 
“Financing Activities” means activities that result in changes in the size and 
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composition of the equity capital and borrowings of the Borrower. 

(6) "Total Revenue" means the total revenue of the Borrower during the 12 
months preceding the date of calculation from all its customers for water supply 
and wastewater services. 

Section 5.12. Further Documents 

 The Borrower shall execute all such other documents and instruments and do all 
such other acts and things as EBRD may determine are necessary or desirable to give 
effect to the provisions of the Financing Agreements and the Project Agreements and to 
cause the Financing Agreements and the Project Agreements to be duly registered, 
notarised and stamped in any applicable jurisdiction.  The Borrower hereby irrevocably 
appoints and constitutes EBRD as the Borrower's true and lawful attorney with right of 
substitution (in the name of the Borrower or otherwise) to execute such documents and 
instruments and to do such acts and things in the name of and on behalf of the Borrower 
in order to carry out the provisions hereof. 

Section 5.13. Furnishing of Information 

(a) As soon as available but, in any event, within 60 days after the end of each 
semester of each Financial Year, the Borrower shall furnish to EBRD: 

(1) the unaudited Financial Statements for such semester, including the 
calculation of the financial ratios set forth in Section 5.11, in a form satisfactory to 
EBRD (delivered in hard copy or pdf format) and certified by the Chief Financial 
Officer or Chief Accountant of the Borrower; 

(2) a management discussion and analysis of results for such semester, 
including a report on any factors materially and adversely affecting or which 
might materially and adversely affect the Borrower's business, operations or 
financial condition or a statement that there are no such factors and an 
implementation and progress report according to the requirements under the 
Delegation Contract. The Borrower will also furnish to EBRD an English 
language summary of each of such Romanian language documents. 

(b) As soon as available but, in any event, within 30 days after the end of each 
semester of each Financial Year, until the completion of the Project, the Borrower shall 
furnish to EBRD:  

(1) a statement of all changes made to key personnel in the managerial staff of the 
Borrower;  

(2) a progress report, in form and substance acceptable to EBRD, including, for 
each contract awarded by the Borrower in respect of the Project and to be financed 
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from the Loan funds, the identity and nationality of the contractor, and the value 
and date of the contract and information related to changes and claims during the 
execution of such contract, including, but not limited to, information on changes 
in the terms of the contract and changes affecting costs and completion time;  

(3) a progress report on the approval of the EU Cohesion Funds for the Project; 
and  

(4) an updated Procurement Plan; 

(c) As soon as available but, in any event, within 180 days after the end of each 
Financial Year, or within one month of the annual Financial Statements being approved 
by the General Meeting of Shareholders of the Borrower as per the Delegation Contract, 
whichever is earlier, the Borrower shall furnish to EBRD two copies of the Borrower's 
complete Audited Financial Statements for such Financial Year. 

(d) As soon as available but, in any event, within 60 days after the end of each 
Financial Year, the Borrower shall furnish to EBRD a report, in form and scope 
satisfactory to EBRD, on Environmental and Social Matters arising in relation to the 
Borrower or the Project during such Financial Year, including: 
 
 (1) information on compliance by the Borrower with the Designated 

Performance Requirements as described in Section 5.03(a) and the 
implementation of the Environmental and Social Action Plan; 

 
 (2) information on how the Borrower has monitored the compliance with the 

Designated Performance Requirements and the Environmental and Social Action 
Plan by any contractor engaged for the Project and a summary of any material 
non-compliance by such contractor with the Designated Performance 
Requirements and the Environmental and Social Action Plan and of any measures 
taken to remedy such non-compliance;  

 
 (3) information on implementation of the stakeholder engagement plan required 

by Designated Performance Requirement 10, including a summary of any 
grievances received and how such grievances were resolved; 

(4) information on compliance by the Borrower with Environmental and Social 
Laws in relation to the Project and the Borrower’s business and operations, 
including a description of any claim, proceeding, order or investigation 
commenced  or threatened against the Borrower, the status of any Authorisation 
required therefor, the results of any inspection carried out by any regulatory 
authority, any violation of applicable laws, regulations or standards and any 
remedial action or fine relating to such violation, and a summary of any material 
notice, report and other communication on Environmental and Social Matters 
relating to the Project or the Borrower’s business and operations submitted by the 
Borrower to any regulatory authority and any other circumstances giving rise to 
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liability of the Borrower for any Environmental and Social Matter; 

(5) information on occupational health and safety management and the 
occupational health and safety record of the Project and the Borrower’s business 
and operations, including the rates of accidents, lost time incidents and near-
misses, any preventive or mitigative measures taken or planned by the Borrower, 
any staff training on occupational health and safety and any other initiatives in 
relation to occupational health and safety management which have been 
implemented or planned by the Borrower; 

(6) a summary of any change in Environmental and Social Laws which may 
have a material effect on the Project or the Borrower’s business and operations; 
and 

(7) copies of any information on Environmental and Social Matters periodically 
submitted by the Borrower to its shareholders or the general public.  

(e) Prior to the first Disbursement and, thereafter, within 45 days after the effective 
date of any new or renewed insurance policy required under the Delegation Contract, the 
Borrower shall furnish to EBRD an original certificate from the Borrower's insurer or 
insurance broker, indicating the properties insured, amounts and risks covered, names of 
the loss payees, beneficiaries and assignees, name of the insurer and any special features 
of the new or renewed insurance policy, together with a certified copy of such insurance 
policy. 

(f) The Borrower shall promptly notify EBRD of: 

(1) any proposed change in the scope, design or operation of the Project 
(including the location or capacity of the Project, the raw materials, technology or 
processes used in, or the schedule for, the Project or any other change that is likely 
to materially change the Project’s environmental or social impacts and issues) or 
the business or operations of the Borrower; 

(2) any claim made by the Borrower under any insurance policy in excess of 
EUR 500,000 (five hundred thousand Euros) or equivalent; and 

(3) any event or condition (including, but not limited to, any pending or 
threatened dispute, litigation, arbitration or administrative proceeding, any notice 
received from a competent authority, and any damage to or destruction of Project 
facilities) which might have a Material Adverse Effect.; 

(4) any change in laws or regulations which may have a Material Adverse 
Effect; 

(5) any penalties or liquidated damages paid or payable by the Borrower in 
excess of EUR 350,000 (three hundred and fifty thousand Euros) or equivalent; 
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(6) any abandonment or suspension of the Project; and 

(7) any dispute between the Borrower and any other relevant parties, including 
breaches to the Delegation Contract.  

(g) Immediately upon the occurrence of any Default, the Borrower shall give EBRD 
notice thereof specifying the nature of such Default and any steps the Borrower is taking 
to remedy the same. 

(h) Immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the 
Borrower or the Project which has or is likely to have a significant adverse effect on the 
environment, or on public or occupational health or safety, the Borrower shall inform 
EBRD and promptly thereafter give EBRD notice thereof specifying the nature of such 
incident or accident and any steps the Borrower is taking to remedy the same.  Without 
limiting the generality of the foregoing,  

(1) an incident or accident relates to the Project if it occurs on any site used for 
the Project or, if it is caused by facilities, equipment, vehicles or vessels used for 
or relating to the Project (whether or not being used on any site of the Project and 
whether or not being used by authorised or unauthorised persons); 

 
(2) an incident or accident is considered to have a significant adverse effect on 
the environment or on public or occupational health or safety if: 

 
(A) any applicable law requires notification of such incident or accident to any 
Governmental Authority,  
 
(B) such incident or accident involves fatality of any person (whether or not 
such person is employed by the Borrower), 
 
(C) more than one person (whether or not such persons are employed by the 
Borrower) has received serious injury requiring hospitalisation, or  
 
(D) such incident or accident has become, or is likely to become,  public 
knowledge whether through media coverage or otherwise. 
 

(i) The Borrower  shall promptly notify EBRD of any significant protest or petition 
by workers or members of the public directed at or relating to the Project or the 
Borrower’s business and operations which might have a Material Adverse Effect or  
which has become, or is likely to become, public knowledge through media coverage or 
otherwise. Within ten days following any such notification, the Borrower shall submit a 
report satisfactory to EBRD specifying the outcome of the Borrower’s investigation into 
such protest or petition, and any steps taken, or proposed to be taken, by the Borrower to 
resolve the issues raised in the protest or petition. 
 
(j) The Borrower shall promptly (but no later than 60 days before any decision is 
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taken in respect of such planned redundancy) notify EBRD of any planned redundancy 
affecting at least 10% of the Borrower’s total employees or 30 of its employees 
(whichever is lesser) over a 30-day period.  In the case of any planned redundancy 
affecting at least 25% of the Borrower’s total employees or 500 of its employees 
(whichever is lesser) over a 30-day period, at the time it provides such notice to EBRD, 
the Borrower shall also provide EBRD with an applicable retrenchment plan. 

(k) The Borrower shall furnish promptly to EBRD two copies of all notices, reports 
and other communications of the Borrower to its shareholders and the minutes of all 
shareholders' meetings.  Without limiting the foregoing, the Borrower shall, on or before 
the date that it gives official notice to its shareholders of any shareholders' meeting, 
furnish EBRD with notice of such meeting and the agenda thereof.  The Borrower shall 
permit a representative of EBRD to attend as an observer, at the Borrower's expense, the 
annual meeting of the Borrower's shareholders. 

(l) The Borrower shall promptly notify EBRD if the Borrower obtains any 
information regarding a violation of Section 2.02(h) or Section 6.14 or if any 
international financial institution has imposed any sanction on the Borrower or any 
Shareholder for any Prohibited Practice.  If EBRD notifies the Borrower of its concern 
that there has been a violation of such Section 2.02(h) or such Section 6.14, the 
Borrower shall cooperate in good faith with EBRD and its representatives in assessing 
whether such a violation has occurred and shall respond promptly and in reasonable 
detail to any such notice from EBRD and shall furnish documentary support for such 
response upon EBRD’s request.  

(m) The Borrower shall immediately inform EBRD upon such contracts being 
concluded and shall provide EBRD with a certified copy, duly executed by the parties 
thereto and which are in full force and effect, of: 

(1) the Cohesion Funds Agreement, together with evidence satisfactory to 
EBRD that all the conditions for drawdowns thereunder have been fully and duly 
satisfied; and 

(2) any amendment to the Delegation Contract made according to 
paragraph (c) of Section 5.06 and paragraph (iv) of Section 5.17 together with the 
legally required approvals thereof by IDA, the Shareholders and the Borrower. 

Section 5.14. Procurement 

(a) Except as EBRD shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that all goods, 
works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the 
Loan, other than Non-Cofinanced Investments, are procured in compliance with the 
open tendering procedure in accordance with the Romanian Procurement Rules. 

(b) The Borrower shall ensure that all goods, works and services to be financed as 
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Non-Cofinanced Investments are procured in compliance with the Procurement Policies 
and Rules. 

(c) If in accordance with the Enforcement Policy and Procedures, EBRD determines 
that the Borrower, a supplier, a sub-supplier, a contractor, a sub-contractor, a 
concessionaire, a consultant or a sub-consultant in competing for or in executing any 
agreement in relation to the Project or any transactions contemplated therein, has 
engaged in any Prohibited Practice, EBRD may declare such agreement to be ineligible 
for financing and EBRD may take any Enforcement Action and any Disclosure Action. 

(d) The Borrower shall ensure, for all Non-Cofinanced Investments and to the extent 
possible for other items financed out of the proceeds of the Loan, that in tender 
documents and any contracts in relation to the Project or any transactions contemplated 
therein, provisions are included:  

(i) stating that suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, 
concessionaires, consultants and sub-consultants shall not, and shall not 
authorise or permit any of their officers, directors, authorised employees, 
Affiliates, agents or representatives to, engage in any Prohibited Practice in 
relation to the Project or any transactions contemplated therein; and 

(ii) notifying suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, 
concessionaires, consultants and sub-consultants that EBRD has the right to 
invoke the Enforcement Policy and Procedures, including any Enforcement 
Action and Disclosure Action, in respect of allegations of Prohibited Practices in 
relation to the Project or the transactions contemplated therein.  

Section 5.15.  Project Records and Access  

The Borrower shall: 

(a) maintain procedures and records adequate to record and monitor the progress of 
the Project (including its cost and the benefits to be derived from it), to identify any and 
all goods, works and services financed out of the proceeds of the Loan and to identify 
their use in the Project, and make such records available to EBRD’s representatives on 
request of EBRD; 

(b) furnish promptly to EBRD such information as EBRD may from time to time 
reasonably request and enable EBRD’s representatives, at EBRD’s request:  

(i) to visit any facilities and construction sites relating to the Project or any of 
the other premises where the business of the Borrower is conducted;  

(ii) to have access to and examine any and all goods, works and services 
financed out of the proceeds of the Loan and any plants, installations, sites, works, 
buildings, property, equipment, assets, books, accounts, records and documents of 
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the Borrower and allow such records and accounts to be audited by auditors  of 
EBRD; and  

(iii) to meet and hold discussions with such representatives and employees of the 
Borrower as EBRD may deem necessary and appropriate,  

in each case, including in order (1) to facilitate EBRD’s monitoring and evaluation of 
the Project and enable EBRD to examine and address any Project-related complaint 
made under the Project Complaint Mechanism, and (2) to assess whether a Prohibited 
Practice has occurred in relation to the Project or the transactions contemplated therein; 
and 

(c) ensure that in tender documents and any contracts in relation to the Project or any 
transactions contemplated therein, provisions to the effect of (a) and (b) above are 
included in relation to suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, 
concessionaires, consultants, and sub-consultants. 

Section 5.16 MRD Account 

 The Borrower shall fully comply with the MRD Legislation and shall utilise the 
amounts standing to the credit of the MRD Account for the mandatory purposes 
provided for in the MRD Legislation. 

Section 5.17 Tariff Adjustments 

 Unless EBRD otherwise agrees in writing, the Borrower shall take, or cause to be 
taken, all actions required to adjust the tariffs applicable (as of the date of this 
Agreement) to any of the Borrower’s services to reflect inflation and ensure full cost 
recovery levels and compliance with the financial covenants provided under Section 
5.11 (Financial Ratios) throughout the term of this Agreement, as follows: 

(i) each tariff shall be increased to (x) cover for: 

(a) direct operating and exploitation expenses (including, without limitation, 
royalties); 

(b) maintenance and repair costs; 

(c) amortization and depreciation; 

(d) financial costs (including interest expenses and repayment of principal); 

(e) mandatory investments required for the replacement, rehabilitation and 
refurbishment of existing assets and any other investment required for the purpose 
of implementing the projects co-financed with EU Cohesion Funds; 
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and (y) ensure profit for the Borrower to the maximum extent permitted by ANRSC; 

(ii) each tariff for the water supply service and the wastewater service shall also be 
increased in real terms in accordance with the tariff strategy contemplated in Schedule 3 
(Tariff Strategy) to this Agreement; 

(iii) the adjustments of the tariffs in real terms contemplated in paragraph (ii) above do 
not include: (a) the inflation for the period between the tariff adjustments made in 
accordance with paragraph (ii); and (b) VAT. The tariffs increased in real terms as 
contemplated in Section 5.17(ii) above shall be adjusted to reflect the inflation in 
accordance with the tariff strategy contemplated in Schedule 3 (Tariff Strategy) to this 
Agreement; and 

(iv) the tariffs shall also be increased in accordance with the Delegation Contract 

ARTICLE VI - NEGATIVE COVENANTS 

 The undertakings in this Article VI shall remain in force from the date of this 
Agreement for so long as the obligation of EBRD to make Disbursements (subject to the 
terms and conditions of this Agreement) continues or, if later, so long as any amount is 
outstanding under the Financing Agreements.   

 Unless EBRD otherwise agrees in writing: 

Section 6.01. Dividends 

 Except as expressly provided herein and subject to any applicable mandatory legal 
provision under Government Ordinance No. 64/2001 on the repartition of profits of state 
owned companies (as amended) to the contrary, the Borrower shall not declare or pay 
any dividend, or make any distribution on its share capital, or purchase, redeem or 
otherwise acquire any shares of capital of the Borrower or any option over the same or 
pay any management, advisory or other fee to or to the order of any shareholder.  
Notwithstanding the foregoing, the Borrower may take any such action, but only if at the 
time when such action is taken: 

(1) no Default has occurred and is continuing; and 

(2) the Debt Service Coverage Ratio as determined at the last calculation date, 
is equal to or higher than 1.2:1.0. 

Section 6.02. Capital Expenditures 
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 The Borrower shall not incur expenditures or commitments for expenditures for 
fixed and other non-current assets (other than expenditures financed under the Loan or 
under the Existing Loan, required for carrying out the Project or for maintenance, repairs 
or replacements essential to the operation of the Project) in an aggregate amount in 
excess of EUR 5,000,000 (or the equivalent thereof in other currencies at then current 
rates of exchange) in any Financial Year. 

Section 6.03. Leases 

 The Borrower shall not enter into any agreement or arrangement to acquire by 
lease the use of any property or equipment of any kind, except to the extent that the 
aggregate payments by the Borrower in respect of such leases do not exceed EUR 
2,000,000 (or the equivalent thereof in other currencies at then current rates of 
exchange) in any Financial Year. 

Section 6.04. Financial Debt 

(a) The Borrower shall not incur, assume or permit to exist any Financial Debt 
except: 

(1) that provided in the Financing Plan, including the Loan;  

(2) Short-term Debt in an aggregate amount not to exceed EUR 4,000,000 (or 
the equivalent thereof in other currencies at then current rates of exchange), 
incurred for the purposes of financing working capital needs of the Borrower; and 

(3) that provided under the Existing Loan Agreement.  

(b) The Borrower shall not enter into any agreement or arrangement to guarantee or, 
in any way or under any condition, to become obligated for all or any part of any 
financial or other obligation of another person. 

Section 6.05. Liens 

 The Borrower shall not create or permit to exist any Lien on any property, 
revenues or other assets, present or future, of the Borrower, except: 

(1) if the Borrower, at no cost to EBRD, creates and perfects an equivalent 
ranking (pari-passu) Lien on the same property, revenues or assets securing any 
payments to be made by the Borrower under any of the Financing Agreements 
(including but not limited to the principal of, and interest and any fees on, the 
Loan), under the terms satisfactory to EBRD; and 

(2) any Tax or other non-consensual Lien arising by operation of law or other 
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statutory Lien arising in the ordinary course of trading, provided that such Lien 
(other than a Lien for a sum which is not yet delinquent) is discharged within 30 
days after the date it is created or, if the validity or amount of such Lien or the sum 
secured by such Lien is being contested in good faith and by proper proceedings 
and adequate reserves have been set aside for the payment of such sum, within 30 
days after final adjudication. 

Section 6.06. Derivative Transactions 

 The Borrower shall not enter into any interest rate or currency swap, interest rate 
cap or collar, forward rate agreement or other interest rate, currency or commodity 
hedge or similar derivative transaction. 

Section 6.07. Arm's Length Transactions 

 The Borrower shall not enter into any transaction with any person except in the 
ordinary course of trading, on ordinary commercial terms and on the basis of arm's-
length arrangements, or enter into any transaction whereby the Borrower would pay 
more than the ordinary commercial price for any purchase or would receive less than the 
full ex-works commercial price (subject to normal trade discounts) for its products or 
services. 

Section 6.08. Profit-sharing and Management Arrangements 

(a) The Borrower shall not enter into any partnership, profit-sharing or royalty 
agreement or other similar arrangement whereby the Borrower's income or profits are, or 
might be, shared with any other person. 

(b) The Borrower shall not enter into any management contract or similar 
arrangement whereby its business or operations are managed by any other person. 

Section 6.09. Investments  

 The Borrower shall not form or have any Subsidiary, or make or permit to exist 
loans or advances to, or deposits (other than deposits with reputable banks in the 
ordinary course of the Borrower's banking arrangements) with, other persons or 
investments in any person or enterprise; provided, however, that the Borrower shall be 
at liberty to invest in short-term investment grade marketable securities solely to give 
temporary employment to the Borrower's idle resources. 

Section 6.10. Project Agreements 
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(a) The Borrower shall not terminate, amend or grant any waiver in respect of any 
provision of any Project Agreement to which it is a party or consent to any assignment 
of any Project Agreement by any other party thereto. 

(b) The Borrower shall not make any material changes to the provision of services 
under the Delegation Contract. 

Section 6.11. Changes in Business, Capital and Charter 

(a) The Borrower shall not make changes, or permit changes to be made, to the nature 
of its business or operations or change the nature or scope of the Project.  The Borrower 
shall not carry out any business or activity other than businesses or activities 
substantially related to the Project. 

(b) In accordance with the provisions of the Project Support Deed, the Borrower shall 
not make changes, or permit changes to be made, to its capital except in accordance with 
the Financing Plan to the extent necessary for its further Regionalisation in line with the 
purposes of the Project, the Financing Agreements and the Project Agreements. EBRD 
must be promptly informed of any such change prior to its execution. 

(c) In accordance with the provisions of the Project Support Deed, the Borrower shall 
not permit changes to be made to its Charter in any material respect, except to the extent 
necessary for its further Regionalisation in line with the purposes of the Project, the 
Financing Agreements and the Project Agreements. EBRD must be promptly informed 
of any such change prior to its execution. 

Section 6.12. Prepayment of Long-term Debt 

 The Borrower shall not (whether voluntarily or involuntarily) make any 
prepayment, repurchase or early redemption of any Long-term Debt or make any 
repayment of any Long-term Debt pursuant to any provision of any agreement or note 
which provides directly or indirectly for acceleration of repayment in time or amount, 
unless in any such case, if EBRD so requires, the Borrower contemporaneously makes a 
proportionate prepayment of the principal amount then outstanding of the Loan in 
accordance with the provisions of Section 3.09 (except that there shall be no minimum 
amount or notice period for such prepayment). 

Section 6.13. Sale of Assets; Merger 

(a) The Borrower shall not sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a 
substantial part of its assets (whether in a single transaction or in a series of transactions, 
related or otherwise). 

(b) The Borrower shall not undertake or permit any merger, demerger, consolidation 
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or reorganisation, except to the extent necessary for its further Regionalisation in line 
with the purposes of the Project, the Financing Agreements and the Project Agreements. 
EBRD will be promptly informed of any such merger, consolidation or reorganisation 
prior to its execution and commencement. 

Section 6.14. Fraud and Corruption 

 The Borrower shall not, and shall not authorise or permit any of its officers, 
directors, authorised employees, Affiliates, agents or representatives to, engage in any 
Prohibited Practice with respect to the Project or any transactions contemplated by this 
Agreement. Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Borrower 
hereby acknowledges that EBRD may invoke the Enforcement Policy and Procedures in 
respect of allegations of Prohibited Practices (including with respect to Section 2.02(h)) 
in relation to the Project and the transactions contemplated by this Agreement. 

Section 6.15.  Contract Value Limitation 

 The proceeds of the Loan, other than those used for Non-Cofinanced Investments, 
shall not be used by the Borrower to finance more than 40% of the contract value of 
each procurement contract specified under the Procurement Plan (including any change 
orders and variations under such procurement contracts) or any other contract agreed by 
EBRD. 

Section 6.16. Eligibility of Contractor 

 The Borrower shall not apply for a Disbursement where eligibility or origin 
restrictions have been applied by the Borrower in awarding the specific contract which 
is to be financed from such Disbursement or such contract has been awarded to a 
supplier, contractor or consultant or any sub-supplier, sub-contractor or sub-consultant 
included on EBRD’s list of persons or entities ineligible to be awarded an EBRD-
financed contract or for EBRD funding, as such list may be found on EBRD’s website. 

ARTICLE VII - EVENTS OF DEFAULT 

Section 7.01. Events of Default 

 Each of the following events and occurrences shall constitute an Event of Default 
under this Agreement: 

(a) Payments.  The Borrower fails to pay when due any principal of, or commitment 
charge or interest on, the Loan as required by this Agreement, except where both of the 
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following conditions apply: 

(1) the failure to pay is due to an administrative error of an account bank, other 
than an error caused by the negligence or wilful misconduct of the Borrower; and 

(2) within three Business Days after the due date full payment of the same is 
made in accordance with this Agreement. 

(b) Covenants.  The Borrower or any other party (other than EBRD) fails to comply 
with any of its obligations under any Financing Agreement or any other agreement 
between the Borrower and EBRD, the failure to comply with such obligation is not 
referred to elsewhere in this Section 7.01 and, if capable of remedy, such failure to 
comply is not remedied within 30 days of the earlier of (1) EBRD giving notice thereof 
to the Borrower and (2) the Borrower becoming aware of such failure to comply. 
 

(c) Project Agreements.  Any party (other than EBRD) fails to comply with any of 
its obligations under any Project Agreement, the failure to comply with such obligation 
is not referred to elsewhere in this Section 7.01 and, if capable of remedy, such failure to 
comply is not remedied within 30 days of the earlier of (1) EBRD giving notice thereof 
to the Borrower and (2) the Borrower becoming aware of such failure to comply. 

(d) Representations.  Any representation or warranty made or confirmed by the 
Borrower, any Shareholder or other party (other than EBRD) in any Financing 
Agreement or Project Agreement was false or misleading in any material respect when 
made or repeated.  

(e) Nationalisation.  Any Governmental Authority condemns, nationalises, seizes or 
otherwise expropriates all or any substantial part of the property or other assets of the 
Borrower or of its share capital, or assumes custody or control of such property or other 
assets or of the business or operations of the Borrower or of its share capital, or acquires 
majority ownership of the Borrower, or takes any action for the dissolution or 
disestablishment of the Borrower or any action that would prevent the Borrower or its 
officers from carrying on its business or operations or a substantial part thereof. 

(f) Bankruptcy.  A decree or order by a court is entered against the Borrower, the 
County or the City adjudging the Borrower, the County or the City bankrupt or insolvent 
or ordering the winding up or liquidation of its affairs; or a petition is filed seeking 
reorganisation, administration, arrangement, adjustment, composition or liquidation of 
or in respect of the Borrower, the County or the City under any applicable law; or a 
receiver, administrator, liquidator, assignee, trustee, sequestrator, secured creditor or 
other similar official is appointed over or in respect of the Borrower, the County or the 
City or any substantial part of its property or assets; or the Borrower, the County or the 
City institutes proceedings to be adjudicated bankrupt or insolvent, or consents to the 
institution of bankruptcy or insolvency proceedings against it, or files a petition or 
answer or consent seeking reorganisation, administration, relief or liquidation under any 
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applicable law, or consents to the filing of any such petition or to the appointment of a 
receiver, administrator, liquidator, assignee, trustee, sequestrator, secured creditor or 
other similar official of the Borrower, the County or the City or of any substantial part of 
its property, or makes an assignment for the benefit of creditors, or admits in writing its 
inability to pay its debts generally as they become due; or any other event occurs which 
under any applicable law would have an effect analogous to any of the events listed in 
this paragraph. 
 
(g) Financial Debt.   Any payment on any Financial Debt of the Borrower (other than 
the Loan) is not paid when due; or a default of any nature not otherwise provided for in 
this paragraph occurs under any agreement evidencing any such Financial Debt of the 
Borrower and such default continues beyond any applicable period of grace; or any such 
Financial Debt of the Borrower becomes prematurely due and payable or is placed on 
demand. 

(h) Change of Control.  Any change of control of the Borrower occurs or the City 
ceases at any time to own directly or indirectly at least 75% of the issued and 
outstanding shares of the Borrower, in each case without the prior written consent of 
EBRD. 
 
(i) Ineligibility for EBRD Financing.  In accordance with EBRD’s Enforcement 
Policy and Procedures, EBRD shall have determined that the Borrower or an Affiliate of 
the Borrower has engaged in a Prohibited Practice in relation to an EBRD Project and 
the Borrower shall be included on EBRD’s list of persons or entities ineligible to be 
awarded an EBRD-financed contract or for EBRD funding, as such list may be found on 
EBRD's website.  

(j) Material Adverse Effect.  Any circumstance or event occurs which, in the 
reasonable opinion of EBRD, is likely to have a Material Adverse Effect. 

(k) Cohesion Funds Agreement.  A default of any nature occurs under the Cohesion 
Funds Agreement and such default continues beyond any applicable period of grace; or 
any such Financial Debt of the Borrower under the Cohesion Funds Agreement becomes 
prematurely due and payable or is placed on demand; or the cohesion funds under the 
Cohesion Funds Agreement are suspended or cancelled or the Cohesion Funds 
Agreement is terminated before its maturity. 

(l) Dividends Payment.  The Borrower declares or pays any dividend, or makes any 
distribution on its share capital, or purchases, redeems or otherwise acquires any of its 
shares or any option over the same, except as otherwise provided under Section 6.01 of 
this Agreement. 

(m) Change of MRD Legislation. There occurs any change of the MRD Legislation. 

(n) Continuity of Project.  The nature of the Borrower’s business or operations or 
the nature or scope of the Project is changed, or Borrower carries out any business or 



Confidential Draft  ref: c xx xxx 9xxx 
Subject to Change  Draft Date: 22/10/2019 
 
 

 

59 

 

activity which would result in changing of its business or the Project. 

(o) Delegation Contract. The Delegation Contract terminates or becomes capable of 
being terminated by a party thereto otherwise than by reason of full performance of the 
Delegation Contract, the expiry of its term or as agreed by EBRD. 

(p) Co-financed Procurement Contracts. Any procurement contract specified in 
under the Procurement Plan or any other contract agreed by EBRD to be financed from 
the Loan is awarded by the Borrower based on the nationality of the tenderer or the 
country of origin, or foreign content of the goods criteria and/or such contract has been 
awarded to a supplier, contractor or consultant or any sub-supplier, sub-contractor or 
sub-consultant included on EBRD’s list of persons or entities ineligible to be awarded 
an EBRD-financed contract or for EBRD funding, as such list may be found on EBRD’s 
website. 

(q) Maintenance, Continuity of Business and Management.  The Borrower ceases 
to maintain its corporate existence, or to conduct its business with due diligence, or any 
of its directors and management officers ceases to satisfy the efficiency, technical and 
professional requirements, as provided under Section 5.02 of this Agreement. 

(r) Changes to the share capital or the Charter.  The Borrower’s share capital or 
the Charter is changed, except as otherwise provided under Sections 6.11 (b) and (c) of 
this Agreement. 

(s) Merger, Consolidation or Reorganisation.  Any merger, consolidation or 
reorganisation in relation to the Borrower occurs otherwise as provided under Section 
6.13 (b). 

(t) Licences and Delegation Contract.  

(1) The Operation Licence is revoked, rescinded, suspended, terminated, cancelled or 
is not granted when required, or expires without renewal (whether in whole or in part) or 
otherwise ceases to be in full force and effect and the Borrower fails to obtain a new 
Licence. 

(2) The Borrower fails to comply with its obligations contemplated in Section 5.06 (c) 
of this Agreement. 

(u) Invalidity.  

(1) It is or becomes unlawful for the Borrower, the City or the County to perform any 
of its obligations under the Financing Agreements and the Project Agreements to which 
it is a party; 

(2) Any Financing Agreement or Project Agreement or any material provision thereof 
ceases to be legal, valid, binding, enforceable or effective; or 
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(3) There is a judgment, decision, award or order issued by any court of law, tribunal, 
arbitral tribunal or Governmental Authority (irrespective of whether such judgment, 
decision, award or order is final and irrevocable or whether it is capable of being 
appealed or challenged) according to which (i) the award procedure related to the 
Delegation Contract; or (ii) any Financing Agreement or Project Agreement or any 
material provision thereof is held, or declared, to be null and void, voidable, rescinded 
or revoked by any reason. 

Section 7.02. Consequences of Default 

 If an Event of Default occurs and is continuing, then EBRD may at its option, by 
notice to the Borrower, declare all or any portion of the principal of, and accrued interest 
on, the Loan (together with any other amounts accrued or payable under this Agreement) 
to be, and the same shall thereupon become (anything in this Agreement to the contrary 
notwithstanding), either: 

(1) due and payable on demand; or 

(2) immediately due and payable without any further notice and without any 
presentment, demand or protest of any kind, all of which are hereby expressly 
waived by the Borrower. 

 
 

ARTICLE VIII - MISCELLANEOUS 

Section 8.01. Survival 

 The indemnities and warranties of the Borrower, the provisions of Sections 
3.10(a), 3.10(d), 8.01, 8.04, 8.05, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12 and 8.14 and any other 
provision of this Agreement that expressly or by implication is intended to continue in 
force after any termination of this Agreement shall survive repayment of the Loan and 
any termination of this Agreement and remain in full force and effect.   

Section 8.02. Entire Agreement; Amendment and Waiver 

 This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire 
obligation of the parties hereto with respect to the subject matter hereof and shall 
supersede any prior expressions of intent or understandings with respect to this 
transaction.  Any amendment to, waiver by EBRD of any of the terms or conditions of, 
or consent given by EBRD under, this Agreement (including, this Section 8.02) shall be 
in writing, signed by EBRD and, in the case of an amendment, by the Borrower.  The 
parties to this Agreement may by agreement rescind or vary this Agreement without the 
consent of any person that is not a party to this Agreement.  In the event that EBRD 
waives a condition to any Disbursement, the Borrower shall, by receiving the proceeds 
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of such Disbursement, be deemed to have agreed to all of the terms and conditions of 
such waiver. 

Section 8.03. Notices 

(a) Any notice, application or other communication to be given or made under this 
Agreement to EBRD or to the Borrower shall be in writing.  Except as otherwise 
provided in this Agreement, such notice, application or other communication shall be 
deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand, airmail or in pdf 
or similar format by electronic mail to the party to which it is required or permitted to be 
given or made at such party's address specified below or at such other address as such 
party designates by notice to the party giving or making such notice, application or other 
communication. 
 
For the Borrower: 

 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
133 Brestei Street, Craiova, Dolj County, Romania 
 
Attention:  [  ]4 
 
Telephone:  [  ] 5 
Email:  [  ] 6 

  
 
For EBRD: 
 

European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
United Kingdom 
 
Attention:  Operation Administration Department 
   Operation Number 50802 
 

 Telephone:  +44 20 7338 6000 
 Email:   oad@ebrd.com 
 
(b) EBRD may invite the Borrower to register to use ClientNet or another form of 
electronic communication and, if the Borrower and EBRD agree to use ClientNet or 
such other form of electronic communication, any notice, application or other 
communication from the Borrower to EBRD or from EBRD to the Borrower (other than 
any notice, application or other communication that is required by this Agreement or 
                                                 
4 NOTE to Borrower: please advise 
5 NOTE to Borrower: please advise 
6 NOTE to Borrower: please advise 

mailto:oad@ebrd.com
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any other Financing Agreement to be in an original, certified or hard copy), may, subject 
to the terms and conditions of ClientNet or such other form of electronic 
communication, be given or made by posting such notice, application or other 
communication on ClientNet or sent in accordance with the  terms agreed concerning 
such other form of electronic communication.   
 
(c) Any notice, application or other communication delivered by hand or airmail or 
electronic mail or via ClientNet or another agreed form of electronic communication 
will only be effective when actually received (or made available) in readable form, 
provided that any notice, application or other communication that is received (or made 
available) after 5:00 p.m. in the place in which the party to whom the relevant notice, 
application or communication is sent has its address for the purpose of this Agreement 
shall be deemed only to become effective on the following day. 

 

Section 8.04. English Language 

 All documents to be furnished or communications to be given or made under this 
Agreement shall be in the English language or, if in another language, shall be 
accompanied by a translation into English certified by the Borrower, which translation 
shall be the governing version between the Borrower and EBRD. 

 Subject to Section 8.17, this Agreement shall be executed in six (6) original 
versions as of the day and year first above written, three (3) of which original versions 
shall be in the English language and three (3) of which original versions shall be in the 
Romanian language.  In the event of any discrepancy or inconsistency between the 
English and Romanian language versions of this Agreement, the terms of the English 
language versions shall prevail and shall be governing between the Parties. 

Section 8.05. Financial Calculations  

 All financial calculations to be made under, or for the purposes of, this Agreement 
shall be made in accordance with IFRS and, except as otherwise required to conform to 
the provisions of this Agreement, shall be made using the then most recently issued 
semi-annual Financial Statements which the Borrower is required to furnish to EBRD 
from time to time under Section 5.13(a); provided, however, that: 

(1) if the relevant semi-annual Financial Statements should be in respect of the 
last semester of a Financial Year then, at EBRD's option, such calculations may 
instead be made from the Audited Financial Statements for the relevant Financial 
Year; and 

(2) if there should occur any material adverse change in the financial condition 
of the Borrower after the end of the period covered by the relevant Financial 
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Statements, then such material adverse change shall also be taken into account in 
calculating the relevant figures. 

Section 8.06. Rights, Remedies and Waivers 

(a) The rights and remedies of EBRD in relation to any misrepresentations or breach 
of warranty on the part of the Borrower shall not be prejudiced by any investigation by 
or on behalf of EBRD into the affairs of the Borrower, by the execution or the 
performance of this Agreement or by any other act or thing which may be done by or on 
behalf of EBRD in connection with this Agreement and which might, apart from this 
Section, prejudice such rights or remedies. 

(b) No course of dealing or waiver by EBRD in connection with any condition of 
Disbursement under this Agreement shall impair any right, power or remedy of EBRD 
with respect to any other condition of Disbursement or be construed to be a waiver 
thereof. 

(c) No action of EBRD in respect of any Disbursement shall affect or impair any 
right, power or remedy of EBRD in respect of any other Disbursement.  Without 
limiting the foregoing, the right of EBRD to require compliance with any condition 
under this Agreement which may be waived by EBRD in respect of any Disbursement 
is, unless otherwise notified to the Borrower by EBRD, expressly preserved for the 
purposes of any subsequent Disbursement. 

(d) No course of dealing and no delay in exercising, or omission to exercise, any right, 
power or remedy accruing to EBRD upon any default under this Agreement or any other 
agreement shall impair any such right, power or remedy or be construed to be a waiver 
thereof or an acquiescence therein.  No single or partial exercise of any such right, 
power or remedy shall preclude any other or further exercise thereof or the exercise of 
any other right, power or remedy.  No action of EBRD in respect of any such default, or 
acquiescence by it therein, shall affect or impair any right, power or remedy of EBRD in 
respect of any other default. 

(e) The rights and remedies provided in this Agreement and the other Financing 
Agreements are cumulative and not exclusive of any other rights or remedies, whether 
provided by applicable law or otherwise. 

Section 8.07. Indemnification 

(a) The Borrower assumes full liability for, and agrees to and shall indemnify and 
hold harmless EBRD and its officers, directors, employees, agents and servants against 
and from, any and all liabilities, obligations, losses, damages (compensatory, punitive or 
otherwise), penalties, claims, actions, Taxes, suits, costs and expenses (including, 
reasonable legal counsel's fees and expenses and costs of investigation) of whatsoever 
kind and nature, including, without prejudice to the generality of the foregoing, those 
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arising in contract or tort (including,  negligence) or by strict liability or otherwise, 
which are imposed on, incurred by or asserted against EBRD or any of its officers, 
directors, employees, agents or servants (whether or not also indemnified by any other 
person under any other document) and which in any way relate to or arise out of, 
whether directly or indirectly: 

(1) any of the transactions contemplated by any Financing Agreement or Project 
Agreement or the execution, delivery or performance thereof; 

(2) the operation or maintenance of the Borrower's facilities or the ownership, 
control or possession thereof by the Borrower;  

(3) the investigation by EBRD of any event which it reasonably believes is a 
Default; 

(4) EBRD acting or relying on any notice, request or instruction which it 
reasonably believes to be genuine, correct and appropriately authorised; or 

(5) the exercise by EBRD of any of its rights and remedies under any of the 
Financing Agreements; 

provided that EBRD shall not have any right to be indemnified hereunder for its own 
gross negligence or wilful misconduct. 

(b) The Borrower acknowledges that EBRD is entering into this Agreement, and has 
acted, solely as a lender, and not as an advisor, to the Borrower.  The Borrower 
represents and warrants that, in entering into the Financing Agreements, it has engaged, 
and relied upon advice given to it by, its own legal, financial and other professional 
advisors and it has not relied on and will not hereafter rely on any advice given to it by 
EBRD. 

Section 8.08. Costs and Expenses 

(a) The Borrower shall, whether or not any Disbursement is made, pay to EBRD or as 
EBRD may direct, on demand the legal fees and expenses of outside legal counsel 
incurred by EBRD in connection with the Financing Agreements and the preparation, 
review, negotiation, execution, registration, notarisation and perfection of the Financing 
Agreements and the Project Agreements and any other documents related thereto, up to 
the equivalent of EUR 25,000.  If such fees and expenses exceed the equivalent of EUR 
25,000, EBRD will seek the approval of the Borrower to incur such additional fees and 
expenses. 

(b) The Borrower shall pay or reimburse EBRD on demand for all taxes (including 
stamp taxes), duties, fees or other charges payable on or in connection with the 
execution, issue, delivery, registration or notarisation of any Financing Agreement, any 
other document related to this Agreement or any payment hereunder or thereunder. 
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(c) The Borrower shall pay to EBRD or as EBRD may direct, on demand, all fees, 
costs and expenses (including, legal fees and expenses) incurred by EBRD: 

(1) in the determination of whether there has occurred a Default; 

(2) in respect of the preservation or enforcement of any of its rights under any 
Financing Agreement and the collection of any amount owing to EBRD;  

(3) in connection with the assessment, preparation, review, negotiation, 
execution and, where appropriate, registration, notarisation and perfection of any 
amendment to or waiver of any Financing Agreement, any Project Agreement or 
any other document related thereto. 

Section 8.09. Governing Law  

 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English 
law.   Any non-contractual obligations arising out of or in connection with this 
Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law. 

Section 8.10. Arbitration and Jurisdiction 

(a) Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Agreement, 
(2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations 
arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by arbitration in 
accordance with the UNCITRAL Rules.  There shall be one arbitrator and the 
appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration).  The 
seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be 
used throughout the arbitral proceedings.  The parties hereby waive any rights under the 
Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek 
determination of a preliminary point of law by, the courts of England.  The arbitral 
tribunal shall not be authorised to grant, and the Borrower agrees that it shall not seek 
from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against EBRD, any 
provisions of the UNCITRAL Rules notwithstanding.  The arbitral tribunal shall have 
authority to consider and include in any proceeding, decision or award any further 
dispute properly brought before it by EBRD (but no other party) insofar as such dispute 
arises out of any Financing Agreement, but, subject to the foregoing, no other parties or 
other disputes shall be included in, or consolidated with, the arbitral proceedings.  In any 
arbitral proceeding, the certificate of EBRD as to any amount due to EBRD under any 
Financing Agreement shall be prima facie evidence of such amount. 

(b) Notwithstanding Section 8.10(a), this Agreement and the other Financing 
Agreements, and any rights of EBRD arising out of or relating to this Agreement or any 
other Financing Agreement, may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in the 
courts of Romania or in any other courts having jurisdiction.  For the benefit of EBRD, 
the Borrower hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts 
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of England with respect to any dispute, controversy or claim arising out of or relating to 
this Agreement or any other Financing Agreement, or the breach, termination or 
invalidity hereof or thereof.  The Borrower hereby irrevocably designates, appoints and 
empowers [__________] at its registered office (being, on the date hereof, at 
[__________], London, England) to act as its authorised agent to receive service of 
process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or 
proceeding brought by EBRD in respect of any Financing Agreement.  Failure by a 
process agent to notify the Borrower of the process will not invalidate the proceedings 
concerned.  The Borrower hereby irrevocably consents to the service of process or any 
other legal summons out of such courts by mailing copies thereof by registered airmail 
postage prepaid to its address specified herein.  The Borrower covenants and agrees that, 
so long as it has any obligations under this Agreement, it shall maintain a duly 
appointed agent to receive service of process and any other legal summons in England 
for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in respect of any 
Financing Agreement and shall keep EBRD advised of the identity and location of such 
agent.  Nothing herein shall affect the right of EBRD to commence legal actions or 
proceedings against the Borrower in any manner authorised by the laws of any relevant 
jurisdiction.  The commencement by EBRD of legal actions or proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude EBRD from commencing legal actions or 
proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not.  The Borrower 
irrevocably waives any objection it may now or hereafter have on any grounds 
whatsoever to the laying of venue of any legal action or proceeding and any claim it may 
now or hereafter have that any such legal action or proceeding has been brought in an 
inconvenient forum. 

Section 8.11. Privileges and Immunities of EBRD 

 Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other 
modification of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the 
Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, 
international convention or any applicable law.  Notwithstanding the foregoing, EBRD 
has made an express submission to arbitration under Section 8.10(a) and accordingly, 
and without prejudice to its other privileges and immunities (including, without 
limitation, the inviolability of its archives), it acknowledges that it does not have 
immunity from suit and legal process under Article 5(2) of Statutory Instrument 1991, 
No. 757 (The European Bank for Reconstruction and Development (Immunities and 
Privileges) Order 1991), or any similar provision under English law, in respect of the 
enforcement of an arbitration award duly made against it as a result of its express 
submission to arbitration pursuant to Section 8.10(a). 

Section 8.12. Waiver of Sovereign Immunity 

 The Borrower represents and warrants that this Agreement and the incurring by 
the Borrower of the Loan are commercial rather than public or governmental acts and 



Confidential Draft  ref: c xx xxx 9xxx 
Subject to Change  Draft Date: 22/10/2019 
 
 

 

67 

 

that the Borrower is not entitled to claim immunity from legal proceedings with respect 
to itself or any of its assets on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or 
in any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the 
obligations arising under or relating to this Agreement.  To the extent that the Borrower 
or any of its assets has or hereafter may acquire any right to immunity from set-off, legal 
proceedings, attachment prior to judgement, other attachment or execution of judgement 
on the grounds of sovereignty or otherwise, the Borrower hereby irrevocably waives 
such rights to immunity in respect of its obligations arising under or relating to this 
Agreement. 

Section 8.13. Successors and Assigns; Third Party Rights 

(a) This Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective successors 
and assigns of the parties hereto, except that the Borrower may not assign or otherwise 
transfer all or any part of its rights or obligations under this Agreement without the prior 
written consent of EBRD. 
(b) EBRD may sell, transfer, assign, novate or otherwise dispose of all or part of its 
rights or obligations under this Agreement and the other Financing Agreements 
(including, by granting of Participations or otherwise) or mitigate its risks from this 
Agreement and the other Financing Agreements through unfunded risk Participations, 
insurance or other means.  

(c) Except as provided in Section 8.13(a) or 8.13(b), none of the terms of this 
Agreement are intended to be enforceable by any third party. 

Section 8.14. Disclosure 

 EBRD may use or disclose such documents, information and records regarding the 
Borrower, the Project and this transaction (including, copies of any Financing 
Agreements and Project Agreements) as EBRD deems appropriate including in 
accordance with its policy on access to information in effect at the time of such 
disclosure and in connection with: (a) any dispute or proceeding in relation to, or 
involving, the Project or any Financing Agreement for the purpose of defending, 
preserving or enforcing any of EBRD's rights or interests; (b) any actual or proposed 
Participation or any other actual or proposed sale, transfer, assignment, novation or 
other disposal or risk mitigation contemplated by Section 8.13; or (c) the administration 
and monitoring of, or any dispute or proceeding involving, any other investment in, or 
financing to, the Borrower or any Affiliate thereof as may be made or provided directly 
or indirectly by EBRD from time to time.  

Section 8.15. Borrower Acknowledgment 

 Without prejudice to Section 8.09 (Governing law), for the purposes of Article 
1203 of the Romanian Civil Code the Borrower hereby expressly accepts all clauses in 
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this Agreement which (A) provide in favour of EBRD (i) the limitation of liability, (ii) 
the right to unilaterally terminate (denuntare unilaterala) the Agreement or (iii) the right 
to suspend performing the EBRD's obligations, or (B) provide to the detriment of the 
Borrower (i) the forfeiture of rights (decadere din drepturi), (ii) the forfeiture of the 
benefit of a timeline (decaderea din beneficiul termenului), (iii) the limitation of the 
right to raise defenses (dreptul de a opune exceptii), (iv) the limitation of the right to 
contract with third parties, (v) the tacit renewal of the agreement, (vi) the applicable law, 
(vii) the submission to arbitration (clauzele compromisorii) or clauses derogating from 
the rules of court jurisdiction, including without limitation the following Sections: 3.02 
(Disbursements), 3.03 (Suspension and Cancellation), 3.05 (Interest) paragraphs (b), (c) 
and (d), 3.06 (Default interest), 3.07 (Market Disruption), 3.09 (Prepayment), 3.12 
(Taxes), 3.13 (Unwinding costs) paragraph (d), 3.15 (Illegality), 3.17 (Loan Account), 
Article IV (Conditions Precedent), Article V (Affirmative Covenants), Article VI 
(Negative Covenants), Article VII (Events of Default), Section 8.06 (Rights, Remedies 
and Waivers), Section 8.09 (Governing Law), Section 8.10 (Arbitration and 
Jurisdiction), Section 8.13 (Successors and Assigns; Third Party Rights), Section 8.12 
(Waiver of Sovereign Immunity) and Section 8.16 (Waiver of defences). 

Section 8.16. Waiver of defences 

 The Borrower, in full awareness of the contents and nature of the transactions 
contemplated by this Agreement, hereby assumes the risk of change of the 
circumstances under which this Agreement is entered into, in accordance with Article 
1271 paragraph 3 letter (c) of the Romanian Civil Code, and hereby waives any right to 
raise defenses based on hardship (impreviziune). The Borrower waives any right to 
avoid liability or obligations or raise defenses on the basis of force majeure (forţă 
majoră) or unforeseeable event (caz fortuit sau eveniment fortuit). 

Section 8.17. Counterparts 

 This Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be 
deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same 
agreement. 
 
 
 
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised 
representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of 
the date first above written. 
 
 
 

 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
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By: ______________________________ 
 Name: 
 Title: 
By: ______________________________ 
 Name: 
 Title: 
 
 
 
The following are the names, titles and email addresses of the persons designated as the 
initial contacts of the Borrower for purposes of any invitation EBRD may send to the 
Borrower regarding ClientNet: 
 
 
Name Title E-mail address 
  
 

    

 
  

    

 
 
 
 
 
EUROPEAN BANK 
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
 
 
By: ______________________________ 
 Name: 
 Title: 
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A-1 

EXHIBIT A - FORM OF DISBURSEMENT APPLICATION 

 
[To Be Typed on Letterhead of the Borrower] 

 
[Date] 

 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
United Kingdom 
 
Attention: Operation Administration Department 
 
Subject: Operation No. 50802 
  Disbursement Application No. _____7 
 
Dear Sir/Madam: 
 
1. Please refer to the loan agreement dated __________ 2019 (the "Loan 
Agreement") between COMPANIA DE APA OLTENIA SA (the "Borrower") and 
European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"). 
 
2. Expressions defined in the Loan Agreement bear the same meanings herein. 
 
3. We attach to this application for Disbursement (i) a completed Contract Summary 
Sheet indicating the specific contracts which are to be financed from the Disbursement 
requested herein (together with a detailed breakdown of the aggregate amounts of all 
past Disbursements against such contracts), (ii) a conformed copy of such contracts, (iii) 
a summary of all changes and claims during the execution of such contracts, including, 
but not limited to, information on changes in the terms of the contracts and changes 
affecting costs and completion time, and (iv) a Contract Award Summary Sheet.  We 
confirm that the [goods, works and services] covered by this Disbursement application 
have been or are being purchased in accordance with the terms of the Loan Agreement. 
 
4. We hereby request the following Disbursement of the Loan in accordance with the 
provisions of the Loan Agreement: 
 
 Currency required:       EUR 
 Amount of the Loan (in figures and words): ____________________________ 
         ____________________________ 
    
 Value Date:       [As soon as possible, on a date 

selected by EBRD in its discretion, 

                                                 
7 Each application must be numbered in series. 
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but not later than]8  
____________________________9  

 
Payment Instructions10: 
 

 Payee’s Account Name:    ____________________________ 
Payee's Account Number (IBAN number):_________________________
 Payee’s Bank Name:                  ____________________________ 

 Payee's Bank SWIFT Code:     ____________________________ 
 Payee’s Bank Address:                                       ____________________________ 
                                                                    ____________________________ 
                                                                    ____________________________ 

Payee's TIN Code:    _________________________ 

Payee’s Bank Correspondent Details: 
 
 Correspondent's Name:11                              ____________________________ 

Correspondent's SWIFT Code:    ____________________________ 
Correspondent's Address:                             ____________________________ 
                                                                   ____________________________ 
                                                                   ____________________________ 
Account Name:                                                ____________________________ 
Payee's Bank's Account Number (IBAN number):_____________________ 
Payment Reference:                                       ____________________________ 

5. We hereby represent and warrant that: 

(a) all documents delivered to EBRD pursuant to Section 4.01 of the Loan 
Agreement are in full force and effect and unconditional; 

(b) the representations and warranties contained in the Loan Agreement and the 
other documents contemplated thereby are true as of the date hereof as though 
such representations and warranties had been made on the date hereof; 

(c) no Default has occurred and is continuing or is imminent;  

(d) the Borrower will not, as a result of such Disbursement, be in violation of its 
charter and/or any other constituent documents, any provision contained in any 
agreement or instrument to which the Borrower is a party (including the Loan 
Agreement) or by which the Borrower is bound or any law applicable to the 
Borrower; 

                                                 
8 If the disbursement is required for a specific value date, this bracketed language may be deleted. 
9 This date must not be earlier than 10 Business Days after the date the disbursement application is received by 
EBRD. 
10 Account must be in the name of and in the same country as the Payee. 
11Name of bank in Bucharest. 
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(e) nothing has occurred which might have a material adverse effect on the 
Project, the Borrower’s operations or financial condition or the ability of the 
Borrower to perform any of its obligations under any Financing Agreement or 
Project Agreement; 

(f) the information regarding the application of all previous Disbursements and 
the current Disbursement against all contracts described in the Contract Summary 
Sheet is accurate and all contracts referred to therein are in full force and effect; 

(g) the proceeds of such Disbursement are needed by the Borrower for the 
purposes of the Project, and the use of such Disbursement will be for the 
following:  [Borrower to insert details of proposed use of proceeds of the 
Disbursement]; and 

(h) no eligibility or origin restrictions have been applied by the Borrower in 
awarding the specific contract which is to be financed from the current 
Disbursement and such contract has not been awarded to a supplier, contractor or 
consultant or any sub-supplier, sub-contractor or sub-consultant included on 
EBRD’s list of persons or entities ineligible to be awarded an EBRD-financed 
contract or for EBRD funding, as such list may be found on EBRD’s website. 

 
6. The representations and warranties made in paragraph 5 above will continue to be 
true as of the date of such Disbursement as though such representations and warranties 
had been made on the date of such Disbursement.  If any such representation or warranty 
is no longer true on or prior to the date of such Disbursement, we will immediately 
notify EBRD and will, upon demand by EBRD, repay any amount which has been or is 
disbursed by EBRD in connection with such Disbursement. 
 
7. The Borrower will retain all invoices from all contractors in respect of all 
payments to be made by it under this Disbursement and such invoices shall be made 
available to EBRD if EBRD so requests and the Borrower will provide access to EBRD 
staff for a review of such invoices. 
 
 
Yours faithfully, 
 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
 
By: ______________________________ 
 AUTHORISED REPRESENTATIVE12 

                                                 
12  Signatory of the Disbursement Application must be named in the Certificate of Incumbency and 

Authority or be the same person that has signed the Certificate of Incumbency and Authority.  
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ATTACHMENT 1 TO EXHIBIT A - FORM OF CONTRACT SUMMARY SHEET 

 
  Date         

                 

  Operation Number  50802       

          

  Disbursement Application Number         

                 

Contract 
No. 

Contract 
date 

Name of 
Contract 

Contractor 
name 

Contractor 
Address 

Contract 
Price 

Contract 
Currency 

Contract 
type 

Current 
Disbursement 
Application 

(Amount 
claimed  under 
this application) 

FX Rate 
Loan 

Currency 

Amount in 
Loan 

Currency 

Previous 
Disbursement 
Application 
(Amount in 

Loan 
Currency) 

Cumulative 
Payments in 

Loan 
Currency 

Cumulative 
Payments in 

contract 
currency 

% of 
contract 

price  

Variatio
ns 
(purpos
e, time 
for 
completi
on, 
contract 
price) 
 
 

Remarks 
 
 
 
 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

                                  

      TOTAL                           
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ATTACHMENT 2 TO EXHIBIT A – FORM OF CONTRACT AWARD 
SUMMARY SHEET 

Contract No.:  
Description:  
General  
Estimated contract value before 
tendering: 

 

Procurement method used:  
Tendering  
Date of tender notice:  
Date of receipt of the tenders:  
Number of tenders received:  
Names of tenderers and tender price 
offered: 

 

Tenders rejected based on 
nationality of the tenderers or origin 
of goods or services13: 

 

Number of complaints:  
Names and nationality of 
complainants and substance of 
complaints: 

 

Result of complaints:  
Final authority which decided on 
complaints: 

 

Contracting  
Name of successful tenderer:  
Contract value at award:  
Dates of contract award and signing 
of the contract: 

 

Date of expected contract 
completion: 

 

 

                                                 
13 Please specify if any tender was rejected or refused award solely due to the nationality of the tenderer 

or the origin of the goods or services and provide details. 
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EXHIBIT B - FORM OF CERTIFICATE OF INCUMBENCY AND 
AUTHORITY 

[To Be Typed on Letterhead of the Borrower] 
 

[Date] 
 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
United Kingdom 
 
Attention: Operation Administration Department 
 
Subject: Operation No. 50802 
  Certificate of Incumbency and Authority14 
 
Dear Sir/Madam: 
 
With reference to the loan agreement dated [__________] 2019 (the "Loan Agreement") 
between COMPANIA DE APA OLTENIA SA (the "Borrower") and European Bank for 
Reconstruction and Development ("EBRD"), I, the undersigned [President] [Chairman 
of the Board of Directors] [Director] of the Borrower, duly authorised by its Board of 
Directors, hereby certify that the following are the names, offices and true specimen 
signatures of the persons, any one of whom is and will continue to be (until EBRD has 
received actual written notice from the Borrower that they or any of them no longer 
continue to be) authorised, on behalf of the Borrower, individually: 
 
(1) to sign the Loan Agreement, any Disbursement applications, certifications, letters 

or other documents to be provided under the Loan Agreement and any other 
agreements to which EBRD and the Borrower may be party in connection 
therewith; and 

 
(2) to take any other action required or permitted to be taken by the Borrower under 

the Loan Agreement or any other agreement to which EBRD and the Borrower 
may be party in connection therewith: 

 
 NAME   OFFICE   SPECIMEN SIGNATURE 
 
 _______________ _______________ _________________________ 
 
 _______________ _______________ _________________________ 
 
 _______________ _______________ _________________________ 

                                                 
14 Designation may be changed by the Borrower at any time by providing a new Certificate of 

Incumbency and Authority to EBRD. 
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 _______________ _______________ _________________________ 
 
I further certify  that disbursements under the Loan Agreement should be made to the 
following account (or such other account as the Borrower may from time to time 
designate by notice to EBRD): 
 
Payment Instructions (Borrower's Banking Details)15: 

 
Borrower's Account Name: ______________________________ 
Borrower's Account Number (IBAN number)16:
 ______________________________ 
Borrower's Bank Name: ______________________________ 
Borrower's Bank SWIFT Code:  ______________________________ 
Borrower's Bank Address: ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

[Borrower's TIN Code:     _____________________________] 

Borrower's Bank Correspondent Details:  _____________________________ 
 
Correspondent's Name:17  ______________________________ 
Correspondent's SWIFT Code:  ______________________________ 
Correspondent's Address: ______________________________ 

 ______________________________ 
 ______________________________ 

Borrower's Bank's Account Name: ______________________________ 
Borrower's Bank's Account Number (IBAN number)18: ____________________ 
Reference: ______________________________ 
 
 

 
 
 
 
IN WITNESS WHEREOF, I have signed my name on the date first above written. 
 
Yours faithfully, 
 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
 

                                                 
15 Account must be in the name of and in the same country as the Borrower. 
16 All non-USD payments should include the full IBAN number (International Bank Account Number). 
17 Name of bank in [_____]. 
18 All non-USD payments should include the full IBAN number (International Bank Account Number). 
 



Confidential Draft  ref: c xx xxx 9xxx 
Subject to Change  Draft Date: 00/00/00 

  

B-3 

By:  ______________________________19 
 Name: 
 Title:  [President] 
   [Chairman of the Board of Directors] 
   [Director] 

                                                 
19 Signatory of the Certificate of Incumbency and Authority must be a person who has verifiable authority 

to bind the Borrower. 



Confidential Draft  ref: c xx xxx 9xxx 
Subject to Change  Draft Date: 00/00/00 

  

- 
 

C-1 

EXHIBIT C - FORM OF LETTER TO AUDITORS 

[To Be Typed on Letterhead of the Borrower] 
 

[Date] 
[Name of Auditors] 
[Address] 
 
Dear Sir/Madam: 
 
We hereby authorise and request you to give to European Bank for Reconstruction and 
Development ("EBRD") all such information as it may reasonably request with regard to 
the Financial Statements, both audited and unaudited, which we have agreed to furnish 
to EBRD under the terms of the loan agreement dated [__________] 2019 (the "Loan 
Agreement") between ourselves and EBRD.  For your information, we enclose a copy of 
the Loan Agreement. 
 
We authorise you to send our audited accounts to EBRD to enable us to satisfy the 
reporting requirements set forth in Section [5.13] of the Loan Agreement.  When 
submitting such audited accounts to EBRD, you are also requested to send, at the same 
time, a copy of your full report on such accounts in a form acceptable to EBRD. 
 
For our records, please ensure that you send to us a copy of every letter which you 
receive from EBRD immediately upon receipt and a copy of each reply made by you 
immediately upon the issue thereof. 
 
Yours faithfully, 
 
COMPANIA DE APA OLTENIA SA 
 
By: ______________________________ 
 Authorised Representative 
 
Enclosure:  Loan Agreement 
 
cc: European Bank for Reconstruction and Development  
 One Exchange Square 
 London EC2A 2JN 
 United Kingdom 
 Attention: Operation Administration Department  
 Subject: Operation No. 50802 
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SCHEDULE 1 
PROCUREMENT PLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follows on next page 
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SCHEDULE 2 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ACTION PLAN 
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SCHEDULE 3 

TARIFF STRATEGY 

This tariff strategy has to ensure that tariffs are set at cost recovery levels. 
 
A. Increases in real terms  
 
 The tariffs shall be increased in real terms as follows: 
 
 (1)  with respect to the Financial Year ending as of 31 December 2021, by no 
later than 1 July 2021, the tariff applicable to both residential and non-residential 
customers to: 
 

(a) the water supply service shall be increased by not less than 2%; and 
 
(b) the sewerage service shall be increased by not less than 4% 

 
(excluding the tariff adjustment required under paragraph B (Adjustments for inflation) 
below); 
 
 (2)  with respect to the Financial Year ending as of 31 December 2022, by no 
later than 1 July 2022, the tariff applicable to both residential and non-residential 
customers to: 
 

(a) the water supply service shall be increased by not less than 2%; and 
 
(b) the sewerage service shall be increased by not less than 4% 

 
(excluding the tariff adjustment required under paragraph B (Adjustments for inflation) 
below); 
 
 (3)  with respect to the Financial Year ending as of 31 December 2023, by no 
later than 1 July 2023, the tariff applicable to both residential and non-residential 
customers to: 
 

(a) the water supply service shall be increased by not less than 3%; and 
 
(b) the sewerage service shall be increased by not less than 6% 

 
(excluding the tariff adjustment required under paragraph B (Adjustments for inflation) 
below); 
 
 (4)  with respect to the Financial Year ending as of 31 December 2024, by no 
later than 1 July 2024, the tariff applicable to both residential and non-residential 
customers to: 
 

(a) the water supply service shall be increased by not less than 4%; and 
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(b) the sewerage service shall be increased by not less than 10% 

 
(excluding the tariff adjustment required under paragraph B (Adjustments for inflation) 
below); 
 
B.  Adjustments for inflation 
 
The increases to the tariffs for water supply and sewerage services in real terms 
contemplated in paragraph (A) (Increases in real terms) above do not include: (a) the 
inflation for the period between the tariff adjustments made in accordance with 
paragraph (A) (Increases in real terms); and (b) VAT. 
 
 The tariffs for water supply and sewerage services increased in real terms as 
contemplated in paragraph (A) (Increases in real terms) will be adjusted to reflect the 
inflation (no later than 1 July of each Financial Year) according to the following 
formula:  
 
 Tn+i = Tn  x  (1+an+1)  x  (1+an+2)  x ….. x  (1+a n+i)  x  In+i 
  
 Where:  
 
 Tn+i – tariff at date “n+i”;  
 
 Tn – initial tariff, from 31 December 2019; 
 
 an+1, an+2 – adjustments in real terms of the tariff at the dates “n+1” and “n+2”; 
 
 an+i – adjustments in real terms of the tariff at the date “n+i”; 
 
 In+i – inflation at adjustment “n+i”, which is calculated according to the following 

formula: 
  
 
 In+I = IPC  x  (1+INF)m/12  
    IPI 
 
Where: 
 
IPC – the latest available price index;  
 
IPI – initial price index, at the date of Tn; 
 
INF – inflation for the 12 months period preceding the latest available Price Index; 
 
m - number of months between the date of the latest available price index and the 
effectiveness date of the new tariff; and 
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Price Index - the General Price Index published monthly by the National Statistics 
Institute of Romania. 
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SCHEDULE 4 
PROJECT DESCRIPTION 

 
Total costs of the Project (excluding VAT) 
 

Type of project activity Cost (EUR) Share of the 
total 

Land acquisition and planning 1,567,567 0.42% 
Expenses with utilities 2,136,078 0.57% 
Project design and Technical assistance 25,815,535 6.89% 
Core investments, water supply 193,665,337 51.70% 
Core investments, wastewater 109,302,300 29.18% 
Other expenses 38,429,760 10.26% 
Expenses for commissioning 1,520,540 0.41% 
PIU (salaries and travel) and Project audit 2,178,485 0.58% 
TOTAL 374,615,604 100.00% 

 
Costs of investments in water supply  
 
Total cost of core investments in water supply under the Project is EUR 193,665,337 
(only infrastructure costs, VAT not included), out of which EUR 39,932,171 (21%) is 
allocated for investments in small localities (50 – 10,000 inhabitants). 

The core investment costs in water supply under the Project and their shares of the total 
by type of asset are shown below: 

Type of asset Cost (EUR) Share of 
the total New Rehab Total 

Water Sources 1,003,972 733,248 1,737,220 1% 
Trunk Mains 94,168,003 47,197,600 141,365,603 73% 
DWTP 7,046,286 1,387,798 8,434,084 4% 
Storage facilities 4,057,307 809,325 4,866,632 3% 
Pumping stations 4,254,865 376,080 4,630,945 2% 
Distribution network pipelines 21,501,237 3,322,100 24,823,337 13% Connections 
Water meters 5,184,989 0 5,184,989 3% 
SCADA 2,622,527 0 2,622,527 1% 
TOTAL 149,875,051 54,827,851 193,665,337 100% 

 

The costs of investments by type of asset, respectively their share in total core 
investment costs in water supply are in line with the identified deficiencies of the 
existing system (trunk main Izvarna - Craiova and distribution network combined with 
inappropriate service coverage) and with proposed investments. As such, the highest 
shares in investment costs are for trunk mains extension & rehabilitation and for 
distribution network extension & rehabilitation. 

Costs of investments in wastewater  
Total cost of core investments in wastewater under the Project is EUR 109,302,300 
(only infrastructure costs, VAT not included), out of which EUR 62,953,355 
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(57%) is allocated for investments in small agglomerations (2,000 p.e. – 10,000 p.e.). 

The core investment costs in wastewater under the Project and their shares of the total 
by type of asset are shown below: 

Type of asset Cost (EUR) Share of 
the total New Rehab Total 

Sewage pumping stations 7,809,373 352,164 8,161,537 7% 
Sewage collectors 0 0 0 0% 
WWTP 0 0 0 0% 
Sewer network 91,397,455 9,516,549 100,914,003 92% Sewer connections 
SCADA 226,760 0 226,760 0% 
TOTAL 99,433,587 9,868,713 109,302,300 100% 

 

The costs of investments by type of asset, respectively their share in total core 
investment costs in wastewater are in line with the identified deficiencies of the existing 
system (low service coverage, old sewer network) and with proposed investments. As 
such, the highest shares in investment costs are for sewer network (new and 
rehabilitated). 
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	(b) orice referire la un anumit Articol, Secțiune, Anexă sau Apendice va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol, Secțiune, Anexă sau Apendice din prezentul Contract.
	(c) o referire la (i) o modificare sau la un contract modificat include o completare, schimbare (inclusiv prin renunțare sau acord), cesiune, novație, reformulare sau readoptare, și (ii) un contract va fi interpretat ca o referire la un astfel de cont...
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	ARTICOLUL III. DECLARAȚII ȘI GARANȚII
	Secțiunea 3.1 Declarații și Garanții ale Județului și ale Municipiului
	(a) Județul este un județ, legal organizat și care există în mod valabil în baza tuturor legilor aplicabile din România;
	(b) Municipiul este un municipiu, legal organizat și care există în mod valabil conform tuturor legilor aplicabile din România;
	(c) Județul deține 6,315125% din totalul acțiunilor emise de Debitor;
	(d) Municipiul deține 91,727184% din totalul acțiunilor emise de Debitor;
	(e) ADI a fost constituită în mod valabil și funcționează conform legilor române aplicabile și Județul și Municipiul sunt membri ai ADI;
	(f) Încheierea prezentului Contract de către fiecare dintre Județ și Municipiu și executarea obligațiilor acestora conform prezentului Contract se află sub puterile acordate Județului și respectiv Municipiului conform legislației din România;
	(g) Fiecare dintre Județ și Municipiu a luat toate măsurile administrative interne necesare în vederea autorizării încheierii și transmiterii prezentului Contract; toate avizele, certificatele și alte documente în legătură cu această tranzacție au fos...
	(h) Prezentul Contract reprezintă o obligație legală, valabilă și care angajează atât Județul cât și Municipiul și poate fi pusă în executare împotriva Județului și Municipiului conform termenilor săi;
	(i) Semnarea și executarea de către fiecare dintre Județ și Municipiu a prezentului Contract nu încalcă și nu va încălca din niciun punct de vedere (i) nicio lege sau regulament guvernamental sau al unei autorități sau structuri oficiale, sau (ii) doc...
	(j) Toate acordurile, licențele, aprobările și autorizațiile cerute în legătură cu încheierea, executarea, valabilitatea și caracterul executoriu al acestui Contract și a tranzacțiilor prevăzute în cuprinsul acestuia au fost obținute și sunt în vigoar...
	(k) Pentru legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu sau admisibilitatea ca probă a acestui Contract, nu este necesar ca prezentul Contract sau orice document în legătură cu acesta să fie înregistrat, depus, arhivat sau înscris la nicio instan...
	(l) Nicio acțiune, proces, procedură, litigiu sau dispută împotriva oricăruia dintre Județ și Municipiu nu are loc în prezent sau este în curs sau, dupa cunoștințele sale, nu urmează să aibă loc și nici nu subzistă vreo hotărâre sau decizie împotriva ...
	(m) Nici ADI, nici Județul și nici Municipiul nu și-au încălcat obligațiile din niciun contract la care sunt părți sau prin care aceștia sau oricare dintre proprietățile acestora sunt obligate și care sa rezulte în obligații efective sau potențiale al...
	(n) Toate plățile, dacă este cazul, făcute sau care vor fi făcute de fiecare dintre Județ și Municipiu în baza sau conform prezentului Contract pot fi făcute fără taxe și fără deducerea sau reținerea pentru sau în contul oricăror taxe;
	(o) Nici prezentul Contract și nici Contractul de Delegare nu reprezintă ajutor de stat conform regulamentelor Uniunii Europene relevante sau legilor din România și nu este necesară notificarea și/sau aprobarea autorităților relevante în domeniul conc...
	(p) Fiecare dintre Județ sau Municipiu, acționând prin ADI, este parte la Contractul de Delegare; Contractul de Delegare a fost atribuit Debitorului de către Județ și de Municipiu (acționând prin ADI) cu respectarea deplină a legislației române aplica...
	(q) Încheierea Contractului de Delegare de fiecare dintre Județ și Municipiu, acționând prin ADI, și executarea obligațiilor acestora din Contractul de Delegare se află sub puterile acordate ADI, Județului și respectiv Municipiului conform legislației...
	(r) Fiecare dintre ADI, Județ și Municipiu a luat toate măsurile administrative interne necesare în vederea autorizării semnării și încheierii Contractului de Delegare; toate autorizațiile solicitate ADI, Județului și Municipiului pentru a respecta pr...
	(s) Contractul de Delegare creează obligații legale, valabile și care angajează pe fiecare dintre Județ și Municipiu, acționând prin ADI, și pot fi puse în executare împotriva Județului și Municipiului, conform termenilor Contractului de Delegare; con...
	(t) Încheierea și executarea de către fiecare dintre Județ și Municipiu a Contractului de Delegare nu încalcă și nu va încălca în niciun fel (i) nicio lege sau regulament guvernamental sau al unei autorități sau structuri oficiale, (ii) documentele co...
	(u) Declarațiile și garanțiile Debitorului prevăzute în Articolul II (Declarații și Garanții) din Contractul de Credit Inițial și respectiv în Articolul II (Declarații și Garanții) din Noul Contract de Credit au fost adevărate și corecte atunci când a...
	(v) Transformarea Debitorului în operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și salubrizare a fost făcută cu respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în România și Debitorul își desfășoară activitatea ca operator regional pe...
	(w) Fiecare dintre Județ și Municipiu a revizuit și a luat la cunoștință toate prevederile fiecărui Contract de Credit și faptul că încheierea prezentului Contract este în beneficiul său.

	Secțiunea 3.2 Repetarea Declarațiilor și Garanțiilor
	(a) Declarațiile și garanțiile Județului și ale Municipiului din prezentul Contract vor rămâne în vigoare după data semnării prezentului Contract și vor fi considerate a fi repetate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii din fiecare Contract de Credit, c...
	(b) Fiecare dintre declarațiile și garanțiile Debitorului cuprinse în Articolul II (Declarații și Garanții) din Contractul de Credit Inițial și respectiv în Articolul II (Declarații și Garanții) din Noul Contract de Credit vor fi considerate repetate ...


	ARTICOLUL IV. ANGAJAMENTELE JUDEȚULUI ȘI MUNICIPIULUI
	Secțiunea 4.1 Obligații de A Face ale Județului și ale Municipiului
	(a) a permite și a determina respectarea de către Debitor a tuturor obligațiilor sale din Acordurile de Finanțare și din Contractele privind Proiectul la care este parte și îndeplinirea scopurilor Proiectului, inclusiv (fără a se aduce atingere genera...

	(1) adoptarea, în cadrul puterilor de control ale Județului și ale Municipiului asupra Debitorului, tuturor deciziilor necesare sau utile pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului, facilitarea Debitorului să-și îndeplinească obligațiile care ...
	(2) ori de câte ori una dintre obligațiile Debitorului conform oricărui Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul necesită Autorizații din partea Județului sau Municipiului, Județul sau Municipiul va acorda și/sau va reînnoi în mod prompt toat...
	(3) ori de câte ori oricare dintre obligațiile Debitorului conform oricărui Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul necesită o Autorizație de la o altă autoritate competentă, va asista Debitorul în obținerea și/sau reînnoirea acestei Autoriz...
	(b) respectarea în totalitate și la timp (și determinarea ca orice altă entitate relevantă, inclusiv, dar fără a se limita la, ADI, unitățile sale bugetare și societățile municipale, controlate de oricare dintre Județ și Municipiu să respecte în total...
	(c) a asista și a coopera cu ADI pentru a se lua toate măsurile necesare, adecvate sau recomandabile pentru a se asigura faptul că ADI își respectă obligațiile din Contractul de Delegare; fără a limita cele menționate mai sus, în măsura permisă de leg...
	(d) a menține deplin în vigoare și efect prezentul Contract și Contractul de Delegare și pentru a-și îndeplini obligațiile sale din acestea, și pentru a nu săvârși nicio încălcare sau nicio neexecutare a, sau în baza oricăruia dintre aceste contracte;
	(e) a-și exercita autoritatea, drepturile de proprietate și de control cu privire la orice entități controlate direct sau indirect de către Județ sau Municipiu astfel încât sa prevină ca oricare sau toate aceste entități să nu întreprindă nicio acțiun...
	(f) va întreprinde toate măsurile necesare astfel încât să prevină ca oricare sau toate entitățile care operează pe seama sau pentru Județ sau pentru Municipiu, inclusiv, dar fără a se limita la ADI, să întreprindă orice acțiune care ar putea avea un ...
	(g) va asigura ca orice entitate deținută sau controlată, în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Județ sau Municipiu, sau orice entitate care operează pe seama sau în beneficiul oricăruia dintre Județ sau Municipiu (inclusiv, dar fără a s...
	(h) în măsura în care este de competența sa, se asigura că în permanență:

	(1) niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă (sau orice părți din acestea) adoptate de Județ și /sau de Municipiu;
	(2) niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă, a căror adoptare poate fi controlată și/sau influențată de Județ și /sau de Municipiu;
	(3) documentele constitutive ale Debitorului; și
	(4) nicio regulă sau procedură adoptată de către organele de conducere ale Debitorului,
	(i) a-l asista și de a coopera cu Debitorul pentru a face orice este necesar, corespunzător sau recomandabil pentru a asigura că structura ajustării tarifelor convenită contractual conform prevederilor Contractului de Delegare și Secțiunii 5.12 (Ajust...
	(j) a acorda asistență Debitorului în derularea Proiectului în conformitate cu Acordurile de Finanțare și cu Contractele privind Proiectul și pentru a se asigura că finanțarea prevăzută în fiecare Contract de Credit este utilizată exclusiv pentru Proi...
	(k) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, se vor asigura că administratorii și membrii organelor de conducere ale Debitorului satisfac cerințele de eficiență, tehnice și profesionale astfel cum aceste cerințe pot fi stabilite de BE...
	(l) va menține și reține proprietatea de drept și de fapt asupra unui număr de acțiuni emise de Debitor astfel încât participația sa în capitalul social al Debitorului la data prezentului Contract să fie menținută, sub condiția ca Municipiul poate vin...
	(m) la cererea scrisă a BERD, vor determina ADI și/sau unitățile administrativ-teritoriale care sunt părți la Contractul de Delegare (astfel cum BERD poate selecta la alegerea sa exclusivă) să încheie contracte similare cu acest Contract, în forma și ...
	(n) vor asigura în orice moment faptul că Contul ÎÎD este finanțat în mod corespunzător conform cerințelor legii române; atât timp cât rămân sume datorate în baza oricărui Contract de Credit sau a oricărui alt Acord de Finanțare, fiecare dintre Județ ...
	(o) vor face contribuțiile financiare la Proiecte prevăzute în fiecare Plan de Finanțare.

	Secțiunea 4.2 Obligații de A Nu Face ale Județului și ale Municipiului
	(a) impună Debitorului nicio sarcină sau obligație nejustificată sau să nu intervină în administrarea zilnică și/sau în operațiunile Debitorului, cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul Contract;
	(b) prevină, împiedice, stânjenească sau să întârzie Debitorul în luarea oricărei masuri de remediere sau de executare silită în conformitate cu legea romană împotriva unui terț (inclusiv, dar fără a se limita la, agențiile guvernamentale sau municipa...
	(c) întreprindă nicio acțiune (inclusiv, fără însă a se limita la votul unei decizii în adunarea generală ADI) care ar putea preveni, împiedica, stânjeni sau întârzia (1) operațiunile Debitorului, (2) executarea de către Debitor a Contractului de Dele...
	(d) noveze, cesioneze sau modifice, varieze sau completeze de o manieră semnificativă drepturile și obligațiile lor din Contractul de Delegare; în cazul unor modificări unilaterale ale Contractului de Delegare efectuate de Județ și Municipiu, fiecare ...
	(e) denunțe unilateral sau „răscumpere” Contractul de Delegare încheiat cu Debitorul, decât în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, cu condiția ca:

	(1) în eventualitatea în care Contractul de Delegare este încetat anterior descărcării complete a obligațiilor Debitorului din Acordurile de Finanțare, și indiferent de cauza încetării, fiecare dintre Județ și Municipiu se obligă (în măsura maxim perm...
	(2) în eventualitatea în care Contractul de Delegare este „răscumpărat” sau încetat în orice altă manieră de Județ sau de Municipiu potrivit prevederilor din Contractul de Delegare, fiecare dintre Județ și Municipiu convine (în măsura maxim permisă de...
	(3) dacă nu se plătește nicio despăgubire Debitorului în cazul „răscumpărării” sau încetării Contractului de Delegare potrivit prevederilor de mai sus:
	(A) BERD, prin notificare scrisă, poate solicita Județului și Municipiului să inițieze și să desfășoare cu diligență și celeritate proceduri de selecție (prin licitație publică sau prin altă modalitate) permise de legea română pentru selecția unui nou...
	(B) Județul și Municipiul vor respecta condițiile BERD de mai sus și se vor asigura (în măsura cea mai mare permisă de legea română) că: (i) oricare nou prestator de servicii astfel numit se va obliga (față de BERD) și va fi obligat să ramburseze sume...
	(f) permită distribuirea profitului Debitorului, cu excepția cerințelor imperative ale legislației din România și în limita permisă de fiecare Contract de Credit;
	(g) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, permită nicio modificare a actelor constitutive ale Debitorului, incluzând statutul, de o manieră contrară prevederilor oricăruia dintre Acordurile de Finanțare, cu excepția cazului când se...
	(h) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, permită nicio schimbare cu privire la (i) natura sau obiectul activității actuale a Debitorului sau a operațiunilor acestuia, sau (ii) natura sau scopul Proiectului, cu excepția cazului cân...
	(i) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, nu îi vor permite Debitorului să fuzioneze cu sau să fie absorbit de orice altă entitate sau să se reorganizeze în orice altă entitate, cu excepția cazului când se impune altfel prin dispoz...
	(j) în calitate de entități care dețin controlul Debitorului, permită nicio vânzare, transfer, închiriere sau alt act de dispoziție asupra unei părți importante din bunurile Debitorului;
	(k) ia nicio măsura legislativă, de reglementare sau de altă natură sau să omită să acționeze, fapt care să cauzeze un Efect Advers Semnificativ asupra, sau care să determine Debitorul să își încalce oricare dintre obligațiile sale sau care să îl împi...
	(l) constituie sau să permită să existe nicio Sarcină asupra acțiunilor Debitorului deținute de Județ, sau respectiv de Municipiu.


	Secțiunea 4.3 Rangul creanțelor

	ARTICOLUL V. PREVEDERI DIVERSE
	Secțiunea 5.1 Notificări
	Secțiunea 5.2 Limba Engleză
	Secțiunea 5.3 Legea Contractului
	Secțiunea 5.4 Arbitraj și Jurisdicție
	(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere sau este în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale reieșind din sau în legătură cu acest Contract vor fi s...
	(b) Independent de prevederile Secțiunea 5.4(a), prezentul Contract și orice drepturi care revin BERD născute din sau în legătură cu acest Contract pot fi puse în executare de către BERD, la alegerea sa, de instanțele române sau de orice instanțe comp...

	Secțiunea 5.5 Privilegii și Imunități ale BERD
	Secțiunea 5.6 Renunțare la Imunitatea Suverană
	Secțiunea 5.7 Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților
	(a) Prezentul Contract va fi obligatoriu și în beneficiul succesorilor și cesionarilor părților la prezentul Contract, cu rezerva faptului că niciunul dintre Județ, Municipiu și Debitor nu pot cesiona sau transfera în orice alt mod toate sau o parte d...
	(b) BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau oricare din drepturile sau obligațiile sale din acest Contract către orice cesionar sau succesor a tuturor sau a unei părți din drepturile sau obligațiile sale di...
	(c) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 5.7 literele (a) sau (b), niciunul din termenii prezentului Contract nu se intenționează să fie puși în executare de către terțe părți.
	(d) BERD poate aduce la cunoștință, oricărui potențial cesionar sau succesor toate sau o parte din drepturile și obligațiile sale din acest Contract, sau oricărei alte persoane care ar putea intra în relații contractuale cu BERD în legătură cu acest C...

	Secțiunea 5.8 Renunțarea la Dreptul de a Opune Excepții
	Secțiunea 5.9 Baza Contractului
	Secțiunea 5.10 Nicio Renunțare
	Secțiunea 5.11 Amendamente
	Secțiunea 5.12 Independența clauzelor
	Secțiunea 5.13 Confirmare
	Secțiunea 5.14 Termenul Contractului
	Secțiunea 5.15 Exemplare
	Secțiunea 5.16 Exemplare; Limba Contractului
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	contract de asistenta pentru proiect
	nota de fundamentare
	Anexa-EBRD - SWIFT Dolj - Project Support Deed (EN) 245443-4-388 v2.2
	(A) COUNTY OF DOLJ, a county (in Romanian judet) located in and organised and existing under the laws of Romania (the "County"),
	(B) CITY OF CRAIOVA, a municipality (in Romanian municipiu) located in and organised and existing under the laws of Romania (the "City"),
	(C) COMPANIA DE APA OLTENIA S.A., a joint stock company (in Romanian societate pe actiuni) organised and existing under the laws of Romania with its registered address at 133 Brestei street, Craiova, Dolj county, Romania, registered with the Dolj Comm...
	(D) EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, an international organisation formed by treaty ("EBRD");
	(each of the foregoing, a Party and collectively, the Parties).
	WHEREAS, the County owns 2,000 shares issued by the Borrower, representing 6.315125 per cent. of the share capital of the Borrower;
	WHEREAS, the City owns 29,050 shares issued by the Borrower, representing 91.727184 per cent. of the share capital of the Borrower;
	WHEREAS, on 12 May 2009 the Borrower and Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Oltenia" (the "IDA") have entered into the management delegation contract for the local public water and wastewater services (the "Delegation Contract");
	WHEREAS, on 10 September 2013 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement (the "Original Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined therein) (the "Original Project");
	WHEREAS, as a condition precedent for first disbursement under the Original Loan Agreement, the Borrower, the County, the City and EBRD entered into a project support deed dated 10 September 2013 (the "Original Project Support Deed");
	WHEREAS, on [●] 2019 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement (the "New Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined therein) (the "New Project");
	WHEREAS, the County and the City, in consideration of EBRD's entering into each Loan Agreement, have agreed to provide support to the Project and the Borrower in meeting its obligations under the Loan Agreement, to co-operate with EBRD in regard to th...
	WHEREAS, this Deed does not and is not intended to constitute, for the purposes of the laws of Romania and in particular under Romanian Law No. 273/2006 on local public finances, as further amended, a guarantee (garantie locala), a surety (garantare p...
	WHEREAS, entering into this Deed is for the benefit of each of the County, the City and the Borrower;
	WHEREAS, the parties have agreed that the terms of the Original Project Support Deed shall be amended and restated so that it shall be read and construed for all purposes as set out in this Deed; and
	WHEREAS, it is intended that this document takes effect as a deed notwithstanding the fact that a party may only execute this document under hand.
	ARTICLE I - ORIGINAL PROJECT SUPPORT DEED
	Section 1.1 Original Project Support Deed

	ARTICLE II - DEFINITIONS
	Section 2.1 Definitions
	Section 2.2 Acknowledgement of the Loan Agreement
	Section 2.3 Interpretation
	(a) unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural and vice versa; and words denoting persons include corporations, partnerships and other legal persons and references to a person includes its successors and perm...
	(b) references to a specified Article, Section, Schedule or Exhibit shall be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule or Exhibit to, this Deed.
	(c) a reference (i) to an amendment or to an agreement being amended includes a supplement, variation (including by waiver or consent), assignment, novation, restatement or re-enactment, and (ii) to an agreement shall be construed as a reference to su...
	(d) the headings and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Deed.
	(e) "control" (including, with correlative meanings, the terms "controlled by" and "under common control with"), as used with respect to any person, means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the man...
	(f) any reference to "law" means any law (including, any common or customary law) and any treaty, constitution, statute, legislation, decree, normative act, rule, regulation, judgement, order, writ, injunction, determination, award or other legislativ...
	(g) any reference to a provision of law, is a reference to that provision as from time to time amended, extended, supplemented, restated or re-enacted or replaced from time to time and includes any subordinate legislation and any binding judicial or a...
	(h) a reference to a "person" includes any person, natural or juridical entity, firm, company, corporation, government, state or agency of a state or any association, trust or partnership (whether or not having separate legal personality) or two or mo...
	(i) "including" and "include" shall be deemed to be followed by "without limitation" where not so followed.


	ARTICLE III - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
	Section 3.1 Representations and Warranties of the County and the City
	(a) The County is a county (judet), duly organised and validly existing under all applicable laws of Romania,
	(b) The City is a municipality (municipiu), duly organised and validly existing under all applicable laws of Romania;
	(c) The County owns 6.315125 % of all shares issued by the Borrower;
	(d) The City owns 91.727184 % of all shares issued by the Borrower;
	(e) The IDA has been validly set up and is operating pursuant to the applicable Romanian law and the County and the City are members of IDA;
	(f) The entering into this Deed by each of the County and the City and performance of their respective obligations hereunder are within the County's and, respectively, the City's legal capacity granted to the County and, respectively, the City in acco...
	(g) Each of the County and the City has taken all necessary internal administrative actions to authorise the execution of this Deed and delivery of this Deed; all notices, certificates and other documents related to this transaction shall have been du...
	(h) This Deed constitutes a legal, valid and binding obligation of each of the County and the City and is enforceable against each of the County and the City in accordance with its terms;
	(i) The entry into and performance by each of the County and the City of this Deed does not and will not violate in any respect (i) any law or regulation of any governmental or official authority or body, or (ii) the constitutional documents of the Co...
	(j) All consents, licences, approvals and authorisations required in connection with the entry into, performance, validity and enforceability of this Deed and the transactions contemplated hereby have been obtained and are in full force and effect;
	(k) It is not necessary for the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence of this Deed that this Deed or any document relating hereto be registered, filed, recorded or enrolled with any court or authority in any relevant jurisdic...
	(l) No action, suit, proceeding, litigation or dispute against any of the County and the City is at present taking place or pending or, to its knowledge, threatened, nor is there subsisting any judgement or award given against any of the County and th...
	(m) Neither of IDA, the County nor the City is in default under any agreement to which it is a party or by which it or any of its properties is bound and resulting in actual or potential liabilities of, or claims against, any of IDA, the City or the C...
	(n) All payments, if any, made or to be made by each of the County and the City under or pursuant to this Deed may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, any taxes;
	(o) Neither this Deed nor the Delegation Contract represents state aid under the relevant European Union regulations or Romanian laws and does not have to be notified and/or approved by the relevant competition authorities; in case of any doubt that t...
	(p) Each of the County and the City, acting through IDA, is party to the Delegation Contract; the Delegation Contract has been awarded to the Borrower by the County and the City (acting through IDA) with the full observance of the applicable Romanian ...
	(q) The entering into the Delegation Contract by each the County and, respectively, the City acting through IDA and performance of their respective obligations thereunder is within IDA's, the County’s and the City’s powers, granted to IDA, the County ...
	(r) Each of IDA, the County and the City has taken all necessary internal administrative actions to authorise the execution and the delivery of the Delegation Contract; and all authorisations required for any of IDA, the County and the City to comply ...
	(s) The Delegation Contract constitutes legal, valid and binding obligations of each of the County and the City acting through IDA and is enforceable against the County and the City in accordance with its terms; the conditions for the effectiveness of...
	(t) The entry into and performance by each of the County and the City of the Delegation Contract does not and will not violate in any respect (i) any law or regulation of any governmental or official authority or body, or (ii) the constitutional docum...
	(u) The representations and warranties of the Borrower set out in Article II (Representations and Warranties) of the Original Loan Agreement and, respectively, Article II (Representations and Warranties) of the New Loan Agreement were true and correct...
	(v) The transformation of the Borrower into a regional operator of water supply and sewerage services was made with the observance of all laws and regulations applicable in Romania and the Borrower carries out its business as regional operator of wate...
	(w) Each of the County and the City has reviewed and acknowledges all the provisions of each Loan Agreement and that the entering into of this Deed is for its benefit.

	Section 3.2 Repetition of Representations and Warranties
	(a) The representations and warranties of the County and the City set out in this Deed shall survive the execution of this Deed and shall be deemed to be repeated on each Interest Payment Date under each Loan Agreement, with respect to the facts and c...
	(b) Each of the Borrower’s representations and warranties contained in Article II (Representations and Warranties) of the Original Loan Agreement and, respectively, Article II (Representations and Warranties) of the New Loan Agreement shall be deemed ...


	ARTICLE IV - COVENANTS OF THE COUNTY AND THE CITY
	Section 4.1 Affirmative Covenants of the County and the City
	(a) enable and cause the Borrower to meet all of its obligations under the Financing Agreements and the Project Agreements to which it is a party and to achieve the purposes of the Project, including (without prejudice to the generality of the foregoi...

	(1) adopt, within the County's and the City's control powers over the Borrower, all necessary or appropriate resolutions to duly implement the Project and enable and cause the Borrower to perform its obligations under the Financing Agreements and the ...
	(1) where any obligation of the Borrower under any Financing Agreement or Project Agreement requires any Authorisations of the County or the City, shall promptly grant and/or renew all such Authorisation as soon as possible, but in any event, by the d...
	(2) where any obligation of the Borrower under any Financing Agreement or Project Agreement requires an Authorisation from any other competent authority, assist the Borrower in obtaining and/or renewing such Authorisation as soon as possible, but in a...
	(b) fully and in a timely manner comply (and procure that any relevant entities including, but not limited to, IDA, budgetary units and municipal companies controlled by the County and/or the City, fully and in a timely manner comply) with all terms a...
	(c) assist and co-operate with IDA in doing all things necessary, proper or advisable to ensure that IDA complies with its obligations under the Delegation Contract; and without limitation to the foregoing, to the extent permitted by Romanian law, det...
	(d) maintain this Deed and the Delegation Contract in full force and effect and perform its obligations hereunder and thereunder, and not commit any breach of or default under, any such agreements;
	(e) exercise its authority, ownership and control rights with respect to any entities directly or indirectly controlled by the County or the City so as to prevent any and all of such entities from taking any action that will cause a Material Adverse E...
	(f) take all necessary action to prevent any and all of the entities operating for the account or benefit of the County or the City, including, but not limited to, IDA, to take any action that will cause a Material Adverse Effect or cause the Borrower...
	(g) ensure that any entities directly or indirectly owned or controlled by the County or the City, any entities operating for the account or benefit of the County or the City (including, but not limited to, IDA, its budgetary units and municipal compa...
	(h) as far as it falls within its competencies, ensure at all times that:

	(1) any act, regulation or any other relevant Authorisation (or any parts thereof) adopted by the County and/or the City;
	(2) any act, regulation or any other relevant Authorisation whose adoption may be controlled and/or influenced by the County and/or the City;
	(3) the constituent documents of the Borrower; and
	(4) any rules or procedures adopted by the Borrower's managing bodies,
	(i) assist and co-operate with the Borrower in doing all things necessary, proper or advisable to ensure that the tariff adjustment structure contractually agreed pursuant to the terms and conditions of the Delegation Contract and Section 5.12 (Tariff...
	(j) assist the Borrower in carrying out the Project in accordance with the Financing Agreements and the Project Agreements and cause the financing specified in each Loan Agreement to be applied exclusively to the Project;
	(k) as controlling authorities of the Borrower, ensure that the Borrower's directors and management officers satisfy the efficiency, technical and professional requirements as may be set out by EBRD from time to time, and that the Borrower is managed ...
	(l) maintain and retain the legal and beneficial ownership of a number of issued shares of the Borrower so that its participation in the Borrower as at the date of this Deed is maintained, provided that the City may sell, transfer, lease or otherwise ...
	(m) upon EBRD’s written request, determine IDA and/or any territorial administrative unit which is a party to the Delegation Contract (as EBRD may select in its sole discretion) to enter into agreements similar to this Deed, in form and substance sati...
	(n) ensure that the MRD Account shall be properly funded as required under Romanian law; and as long as any amounts remain outstanding under any Loan Agreement and any Financing Agreements, ensure that any and all payments or royalties paid by the Bor...
	(o) contribute funds to the Projects as contemplated in each Financing Plan.

	Section 4.2 Negative Covenants of the County and the City
	(a) impose any unjustified charges or obligations on the Borrower or interfere with the day to day management and/or operations of the Borrower, except as specifically provided under this Deed;
	(b) prevent, impair, hinder or delay the Borrower from taking any remedial or enforcement action in accordance with Romanian law against any third party (including, but not limited to, governmental or municipal agencies and/or state-owned or controlle...
	(c) take any action (including, without limitation, voting in IDA’s general meeting any decision) which may prevent, impair, hinder or delay (1) the Borrower's operations, (2) the performance by the Borrower of the Delegation Contract, (3) the impleme...
	(d) novate, assign or materially amend, vary or supplement its rights and obligations under the Delegation Contract; upon the County’s and the City’s unilateral amendments of the Delegation Contract, each of the County and the City shall promptly prov...
	(e) unilaterally terminate or "repurchase" the Delegation Contract with the Borrower, except in accordance with the provisions of the Delegation Contract, provided that:

	(1) in the event that the Delegation Contract is terminated before the full discharge of the Borrower's obligations under the Financing Agreements, and irrespective of the termination cause, each of the County and the City undertakes (to the fullest e...
	(2) in the event that the Delegation Contract is 'repurchased' or otherwise terminated by the County or the City pursuant to the Delegation Contract, each of the County and the City agrees (to the fullest extent permitted by all the applicable Romania...
	(3) if no indemnification is payable to the Borrower in the case of the "re-purchase" or termination of the Delegation Contract pursuant to the above:
	(A) EBRD by notice in writing may require the County and the City to commence and diligently and expeditiously pursue selection procedures (whether by further public tender or otherwise) permitted or prescribed under Romanian law for the selection of ...
	(B) the County and the City shall comply with the aforementioned requirements of EBRD and shall procure (to the fullest extent permitted by the Romanian law) that: (i) any new service provider so appointed shall undertake (in favour of EBRD) and be ob...
	(f) allow the distribution of profits of the Borrower, except as mandatorily required under Romanian law and to the extent permitted under each Loan Agreement;
	(g) as controlling authorities of the Borrower, permit any changes of the constituent documents of the Borrower, including the by-laws, in any manner which would be inconsistent with the provisions of any of the Financing Agreements, except if otherwi...
	(h) as controlling authorities of the Borrower, permit any changes to any of (i) the nature or scope of the Borrower's present business or operations or (ii) the nature or scope of the Project, except if otherwise required by imperative legal provisio...
	(i) as controlling authorities of the Borrower, permit the Borrower to consolidate or amalgamate with, or merge into, any other entity, or reorganize into any other entity, except if otherwise required by imperative legal provisions in force or if nec...
	(j) as controlling authorities of the Borrower, permit any sale, transfer, lease or other disposal of a substantial part of the Borrower’s assets;
	(k) take any legislative, regulatory or other action or make any omission of action that will cause a Material Adverse Effect on, or cause, the Borrower to default under any of its obligations or which would objectively impede the ability of the Borro...
	(l) create or permit to exist any Lien on the any of the shares of the Borrower held by the County and the City, respectively.


	Section 4.3 Ranking of claims

	ARTICLE V MISCELLANEOUS
	Section 5.1 Notices
	Section 5.2 English Language
	Section 5.3 Governing Law
	Section 5.4 Arbitration and Jurisdiction
	(a) Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Deed, (2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed shall be settled by arbitration i...
	(b) Notwithstanding Section 5.4(a), this Deed and any rights of EBRD arising out of or relating to this Deed, may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in the courts of Romania or in any other courts having jurisdiction.  For the benefit of EBRD...

	Section 5.5 Privileges and Immunities of EBRD
	Section 5.6 Waiver of Sovereign Immunity
	Section 5.7 Successors and Assigns; Third Party Rights
	Section 5.8 Waiver of defenses
	Section 5.9 Reliance
	Section 5.10 No Waiver
	Section 5.11 Amendments
	Section 5.12 Severability
	Section 5.13 Acknowledgment
	Section 5.14 Term of the Deed
	Section 5.15 Counterparts
	Section 5.16 Originals; Governing Language


	EBRD - SWIFT Dolj - DSRA Agreement (EN) 245443-4-386 v3.0
	(A) COMPANIA DE APA S.A., a joint stock company organised and existing under the laws of Romania, having its registered office at 133 Brestei street, Craiova, Dolj county, Romania and registered with the Craiova Commercial Registry under no. J16/63/19...
	(B) GARANTI BANK S.A., a bank licensed in Romania, having its registered address at 5 Fabrica de Glucoza, Business Center, Novo Park 3, Building F, 5-6 floors, Sector 2, Bucharest, Romania and registered with the Bucharest Commercial Registry under nu...
	(C) EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, an international organisation formed by treaty ("EBRD");
	WHEREAS, on 10 September 2013 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement (the "Original Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined therein) (the "Original Project");
	WHEREAS, as a condition precedent for first disbursement under the Original Loan Agreement, the Borrower, the Project Bank and EBRD entered into a debt service reserve account agreement dated 13 August 2014 (the "Original Debt Service Reserve Account ...
	WHEREAS, on [•] 2019 the Borrower and EBRD entered into a loan agreement (the "New Loan Agreement") for the purpose of financing the Project (as defined therein) (the "New Project");
	ARTICLE I - Original Debt Service Reserve Account Agreement
	Section 1.01. Original Debt Service Reserve Account Agreement

	ARTICLE II – DEFINITIONS
	Section 2.01. Definitions
	Section 2.02. Interpretation
	(a) unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural and vice versa, words denoting persons include territorial administrative units, autonomous administration (regie autonoma, in Romanian), companies, and other le...
	(b) a reference to a specified Article, Section or Exhibit shall be construed as a reference to that specified Article, or Section of, or Exhibit to, this Agreement.
	(c) a reference to an agreement shall be construed as a reference to such agreement as it may be amended, varied, supplemented, novated, reinstated or assigned from time to time.
	(d) the headings and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.
	(e) time shall be of the essence for purposes of any obligations.


	ARTICLE III – APPOINTMENT
	Section 3.01. Appointment of the Project Bank
	Section 3.02. The Project Bank's Duties and Responsibilities

	ARTICLE IV - OPENING OF ACCOUNT AND AUTHORISATIONS
	Section 4.01. Opening of the Debt Service Reserve Account
	(a) EBRD, the Borrower and the Project Bank hereby acknowledge that the Debt Service Reserve Account has been opened and, upon the execution of this Agreement, will be operated in accordance with this Agreement, the Project Bank's standard customer ac...
	(b) In the event of any inconsistencies between the provisions of the Project Bank's standard customer account agreement and this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail among the Parties; in the event of any inconsistency between th...
	(c) Within two (2) Business Days of the occurrence of any change regarding the details of the Debt Service Reserve Account currently listed in Exhibit B, the Project Bank shall provide EBRD and the Borrower with the details of the Debt Service Reserve...
	(d) EBRD shall from time to time provide the Project Bank with the details of the EBRD Account by e-mail of a notice in form and substance similar to that set forth in attached UExhibit C.

	Section 4.02. Authorisation of EBRD
	(a) The Borrower hereby appoints EBRD as its representative and authorises EBRD to give instructions to the Project Bank in accordance with this Agreement, to effect withdrawals, to engage in foreign exchange and RON transfer transactions (as the case...
	(b) The Borrower hereby waives and renounces any right that it may have pursuant to Romanian bank secrecy regulations or any other applicable law in respect to the enclosure of information to EBRD and/or to the Borrower by the Project Bank.


	ARTICLE V – DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT OPERATIONS
	Section 5.01. Undertaking to Pay
	Section 5.02. Funding of the Debt Service Reserve Account
	(a) a Shortfall does not exist or occur;
	(b) the Borrower shall pay or procure the payment into the Debt Service Reserve Account of RON amounts at least equal to the Reserve Amount;
	(c) the Reserve Funds are at all times available to be paid to the EBRD Account when and if so required pursuant to this Agreement or each Loan Agreement; and
	(d) deposits into the Debt Service Reserve Account are made from time to time as and when required in order to ensure prompt and full compliance with Section 5.02 (a) and (b);

	Section 5.03. Transfers from the Debt Service Reserve Account
	(a) Unless instructed otherwise by EBRD, if at any time during the term of this Agreement the Reserve Funds are greater than the Reserve Amount, the Borrower may instruct the Project Bank and the Project Bank shall be authorised and shall within one (...
	(b) If at any time during this Agreement the Project Bank is provided with a notice from EBRD that an event of default has occurred under any Loan Agreement, the Project Bank shall be authorised to and shall immediately perform any foreign exchange op...
	(c) Except as provided by Section 5.03 (a) and Section 10.01 (d), the Project Bank shall not accept instructions from the Borrower for the withdrawal or transfer from the Debt Service Reserve Account at any time, and shall not permit any withdrawal or...
	(d) All instructions given to the Project Bank pursuant to this Agreement shall be copied to the Borrower and EBRD and shall be deemed to be duly issued instructions only if signed by an Authorised Signatory and given in compliance with the terms and ...

	Section 5.04. Interest
	(a) The Reserve Funds deposited into the Debt Service Reserve Account shall bear interest at an annual rate equal to [to be provided] per cent., adjustable yearly. No later than 10 December of each calendar year, the Project Bank shall notify to the B...
	(b) For the avoidance of any doubt, throughout the duration of this Agreement the annual interest rate applicable to the Reserve Funds adjusted pursuant to Section 5.04(a) above shall not be lower than [to be provided]% per annum. If the Project Bank ...
	(c) An interest accruing pursuant to Section 5.04 (a) above shall be credited by the Project Bank to the Debt Service Reserve Account and could be transferred to any bank account indicated by the Borrower only in accordance with Section 5.03(a) of thi...
	[Borrower to confirm if bank, account and conditions remain same as under R2CF]

	Section 5.05. Notification of Authorised Signatories

	ARTICLE VI - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
	Section 6.01. Representations and Warranties of the Project Bank
	(a) it is a joint-stock company, duly organised and validly existing under the laws of Romania and registered with all the relevant registration bodies in Romania and has all requisite licences, permits and authorisations from the National Bank of Rom...
	(b) it has the corporate power to enter into and perform its obligations arising under this Agreement;
	(c) this Agreement has been duly authorised and executed by the Project Bank and this Agreement constitutes valid and legally binding obligations of the Project Bank enforceable in accordance with its terms;
	(d) the making of this Agreement and the compliance with the terms hereof will not result in a violation of the Project Bank's charter or of any provision contained in any law applicable to the Project Bank and do not contravene any contract, agreemen...
	(e) all governmental licences, approvals, consents, filings or registrations required for the due execution, delivery or performance by the Project Bank of this Agreement, if any, have been obtained.

	Section 6.02. Representations and Warranties of the Borrower
	(a) it is a joint stock company duly organised and validly existing under the laws of Romania and has all requisite licences, permits and authorisations to open bank accounts denominated in RON, to place deposits and to make withdrawals in accordance ...
	(b) this Agreement has been duly authorised and executed by the Borrower and constitutes valid and legally binding obligations of the Borrower enforceable in accordance with its terms;
	(c) the making of this Agreement and the compliance with the terms hereof will not result in violation in any respect of (i) any law or regulation of any governmental or official authority or body, or (ii) its constitutive or internal governing docume...
	(d) all governmental licenses, corporate approvals, consents, filings or registrations required for the due execution, delivery or performance by the Borrower of this Agreement have been obtained;
	(e) it is not necessary for the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence of this Agreement that it or any document relating hereto be registered, filed, recorded or enrolled with any court or authority in any relevant jurisdicti...
	(f) it is not in default under any agreement, obligation or duty, to which it is a party or by which it or any of its properties or assets is bound and there exists no event of default or event which with the giving of notice, the passage of time, or ...
	(g) all payments made or to be made by it under or pursuant to this Agreement shall be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, any taxes; and
	(h) this Agreement and the incurring by it of its obligations arising under or related to this Agreement are commercial rather than public or governmental acts and that it is not entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself...

	Section 6.03. Repetition of Representations and Warranties

	ARTICLE VII COVENANTS
	Section 7.01. Project Bank Affirmative Covenants
	(a) it renounces any and shall have no right of set-off against or security interest in any of the Reserve Funds, whether on account of any monies due to it by the Borrower and/or EBRD or otherwise;
	(b) on the first Business Day immediately following each and every Interest Payment Date, it shall promptly deliver by e-mail to EBRD and to the Borrower a copy of a formal statement of account evidencing the total amount of the Reserve Funds;
	(c) on each and every Reserve Deposit Date, or where such deposit is made after 2.00 p.m. Romanian time then on the following Business Day, it shall deliver by e-mail to EBRD and to the Borrower a declaration of receipt of deposit and an account balan...
	(d) on the first Business Day of each quarter of each year, it shall furnish EBRD with a formal statement of account evidencing the total amount of the Reserve Funds;
	(e) upon written request by EBRD from time to time (but no more frequently than is reasonable), it shall furnish EBRD with a copy of the account balance confirmations or other relevant information in respect of the Reserve Funds and/or the Debt Servic...
	(f) it shall notify EBRD immediately upon becoming aware or receiving any notice of any Encumbrance over the Debt Service Reserve Account and/or the Reserve Funds including without limitation any notice of bank account control, movable mortgage, attac...
	(g) it shall have no claims against EBRD for any fees, costs or expenses incurred in respect of the opening, maintenance and operation of the Debt Service Reserve Account and that the Borrower only and not EBRD shall be liable for any fees, costs and ...
	(h) unless impossible for reasons outside of its control, it will promptly comply with all instructions received by it from EBRD in respect of the Reserve Funds and/or the Debt Service Reserve Account;
	(i) all transfers of any of the Reserve Funds made or to be made by it to EBRD under or pursuant to this Agreement shall be made free and clear of, and without any deduction or withholding for or on account of, any taxes; and
	(j) it shall notify and/or confirm, as the case may be, to EBRD immediately upon the making of any transfer or withdrawal from the Debt Service Reserve Account and the reasons for such transfer.

	Section 7.02. Project Bank Negative Covenants
	(a) accelerate any amounts due to it from the Borrower under this Agreement or otherwise declare any of them prematurely due or payable;
	(b) sue for, or institute any creditor's process (including an injunction, garnishment, execution, levy, arrestment, or attachment whether before or after judgment) against the Reserve Funds and/or the Debt Service Reserve Account in respect of any ob...
	(c) file, petition for (or vote in favour of any resolution for) or initiate or support or take any steps with a view to any judicial moratorium, insolvency, liquidation, reorganisation, administration or dissolution proceedings or any voluntary arran...
	(d) bring or support any legal proceedings against the Borrower or apply for any order for an injunction, interdict, specific performance or specific implementation in respect of the Borrower in relation to any of its liabilities resulting from or in ...
	(e) assist in creation of any Encumbrance over the Debt Service Reserve Account and/or the Reserve Funds or grant control over the Debt Service Reserve Account to any person other than EBRD (or a person appointed by EBRD by way of a written document).

	Section 7.03. Borrower Affirmative Covenants
	(a) promptly obtain, comply with and do all that is necessary to maintain this Agreement in full force and effect, and obtain and maintain any authorisation, consent, approval, resolution, licence, exemption, filing, notarisation or registration requi...
	(b) comply in all respects with all laws to which it may be subject, if failure so to comply would materially impair its ability to perform its obligations under this Agreement;
	(c) keep the Debt Service Reserve Account open and maintain the Debt Service Reserve Account in full compliance with the provisions of this Agreement for the entire duration of this Agreement;
	(d) defend and warrant EBRD's rights hereunder against the claims and requests of any third party and promptly inform EBRD of any claim or demand of any person in relation to the Reserve Funds or the Debt Service Reserve Account;
	(e) properly and duly prepare, execute, obtain and deliver to EBRD any and all instruments and documents necessary or, as EBRD may require, in order to enjoy all the benefits under this Agreement and exercise the rights and powers herein granted; and
	(f) be liable for any fees, costs and expenses incurred in respect of the opening, maintenance and operation of the Debt Service Reserve Account according to Exhibit D.

	Section 7.04. Borrower Negative Covenants
	(a) create or permit to subsist any Encumbrance over the whole or any part of the Debt Service Reserve Account and/or the Reserve Funds;
	(b) enter into (or agree to enter into) a single transaction or series of transactions (whether related or not and whether voluntary or involuntary), to transfer, assign or otherwise dispose of all or any part of the Reserve Funds and/or the Debt Serv...
	(c) withdraw or transfer or attempt to withdraw or transfer, or cause or attempt to cause the withdrawal or transfer of, any amount from the Debt Service Reserve Account, except as provided in Section 5.03 (a) and Section 10.01 (d);
	(d) alter, amend or cancel (nor attempt to alter, amend or cancel) instructions issued by EBRD in respect of the Reserve Funds and/or the Debt Service Reserve Account to the Project Bank; or
	(e) take any action that could adversely affect the contractual rights created in favour of EBRD hereby.


	ARTICLE VIII SHARING THE LEGAL FEES
	Section 8.01. Costs and Expenses
	(a) The Borrower shall indemnify the Project Bank for any costs and expenses incurred by the Project Bank with respect to the execution, delivery, enforcement, performance and administration of this Agreement.
	(b) For purposes of clarity, the Project Bank acknowledges and confirms that it shall have no right of set-off against or security interest in any of the Reserve Funds, whether on account of any monies due to it by the Borrower under this Section 8.01...


	ARTICLE IX –ENFORCEMENT
	Section 9.01. Enforcement
	Upon the receipt by the Project Bank of a notice from EBRD stating that there has been an occurrence of an event of default under any Loan Agreement, EBRD shall be entitled, without limitation, and without further notice or demand to the Project Bank...


	ARTICLE X –MISCELLANEOUS
	Section 10.01. Term of Agreement
	(a) This Agreement shall continue in force, unless the Parties shall agree otherwise in writing, until:
	(i) EBRD gives notice of termination (denuntare unilaterala in Romanian) to the Project Bank; or
	(ii) one hundred and twenty (120) calendar days after the Project Bank gives prior written notice of its intention to terminate this Agreement to EBRD and the Borrower; or
	(iii) one hundred and twenty (120) calendar days after the Borrower, with prior written consent of EBRD, gives a notice of termination of this Agreement to the Project Bank; or
	(iv) EBRD declares itself satisfied that all Liabilities have been irrevocably paid in full and that all facilities which might give rise to Liabilities have terminated.

	(b) At such time as all and any Liabilities shall have been irrevocably paid in full, EBRD will issue and send to the Project Bank and to the Borrower a certificate confirming the complete fulfilment of the Liabilities for the purpose of terminating t...
	(c) Where this Agreement is to be terminated pursuant to Section 10.01(a)(i), Section 10.01(a)(ii) or Section 10.01(a)(iii) above, the Project Bank shall upon receipt of such notice or at the end of the 120-day period from the date of its notice to EB...
	(d) Where this Agreement is terminated pursuant to Section 10.01(a)(iv), the Borrower shall instruct the Project Bank to promptly close the Debt Service Reserve Account and transfer any credit balances therein to such bank account of the Borrower as t...

	Section 10.02. Amendment and Waiver
	Section 10.03. Notices
	Section 10.04. English Language
	Section 10.05. Rights and Waivers
	Section 10.06. Advisors
	Section 10.07. Governing Law
	Section 10.08. Arbitration and jurisdiction
	(a) Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Agreement, (2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by arb...
	(b) Notwithstanding paragraph (a) above, this Agreement and the other agreements contemplated hereby may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in any courts having jurisdiction. For the benefit of EBRD, each of the Borrower and the Project Bank ...

	Section 10.09.  Privileges and Immunities of EBRD
	Section 10.10.  Successors and Assigns; Rights of Third Parties
	(a) This Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the Parties hereto, except that neither the Borrower nor the Project Bank may assign or otherwise transfer all or any part of its rights or obligations ...
	(b) The Borrower and the Project Bank hereby expressly consent to any future sale, transfer, assignment, novation or other way of disposal of all or part of EBRD's rights and obligations under this Agreement.

	Section 10.11.  Disclosure
	Section 10.12. Governing Language
	Section 10.13. Limitation of the Project Bank's Liability
	(a) In no event shall the Project Bank be liable to any Party under this Agreement for the losses attributable to its lawful compliance with a final judgment or order of competent jurisdiction (or writ of execution issued by a fiscal or other competen...
	(b) None of the Project Bank nor any of its affiliates, directors, officers, employees or agents shall be liable for any action taken or omitted to be taken by it or them hereunder except for its or their own negligence or wilful misconduct.

	Section 10.14. Limitation of the hardship effects
	(a) The Borrower understands and agrees that in case of occurrence of exceptional or unforeseen changes in the circumstances based on which this Agreement and the other Financing Agreements were concluded, beyond the control of EBRD and irrespective o...
	(b) Considering the above and the provisions of Article 1.271 paragraph (3) letter c) of the Civil Code, the Borrower hereby declares that it is fully aware of the possibility of occurrence of any such circumstances and is bound to fulfill its obligat...
	(c) As a consequence of the fact that the Borrower acknowledges and undertakes the risk of change of said circumstances, the Borrower fully understands and agrees that it may not request in a court of law to adapt this Agreement pursuant to the occurr...

	Section 10.15.  Reliance on Instructions
	Section 10.16.  Severability
	Section 10.17. Acknowledgement and understanding of risks
	(a) has acknowledged and fully understands all the provisions of this Agreement and by the execution hereof, the Borrower consents to acquire all the rights and obligations herein provided, in full, so that any misunderstanding by the Borrower of any ...
	(b) the Borrower acknowledges that, apart from the contractual rights and obligations, each of the Parties has rights and obligations granted by law, and the Borrower declares hereby that it is aware of such legal rights and obligations;


	EXHIBIT A  – AUTHORISED SIGNATORIES
	RE: BORROWER'S DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT AGREEMENT

	EXHIBIT B  – DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT DETAILS
	EXHIBIT C  – EBRD ACCOUNT DETAILS
	RE: BORROWER'S DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT AGREEMENT

	EXHIBIT D  – FEES AND COMMISSIONS APPLIED TO BANKING OPERATIONS IN THE DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT

	EBRD - SWIFT Dolj - DSRA Agreement (RO) 245443-4-393 v3.0
	(A) COMPANIA DE APA S.A., o societate pe acțiuni, organizată și funcționând conform legilor române, cu sediul social în Str.  Brestei nr. 133, Craiova, județul Dolj, România, înregistrată la Registrul Comerțului Craiova cu nr. J16/63/1999, având cod u...
	(B) GARANTI BANK S.A., o bancă autorizată în România, cu sediul social situat în Str. Fabrica de Glucoza nr. 5, Business Center, Novo Park 3, Clădirea F, etajele 5-6,Sector 2, București, România și înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr...
	(C) BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, organizație internațională constituită în baza unui tratat ("BERD");
	INTRUCÂT, la data de 10 septembrie 2013, Debitorul și BERD au încheiat un contract de credit ("Contractul de Credit Inițial") în vederea finanțării Proiectului (astfel cum acesta a fost definit în respectivul document) ("Proiectul Inițial");
	INTRUCÂT, Debitorul, Banca Proiectului și BERD au încheiat un contract privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei la data de 13 august 2014 ("Contractul Inițial privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei") drept condiție suspensivă p...
	INTRUCÂT, la data de [•] 2019, Debitorul si BERD au încheiat un contract de credit ("Noul Contract de Credit") în vederea finanțării Proiectului (astfel cum acesta a fost definit în respectivul document) ("Noul Proiect");
	ARTICOLUL I cONTRACTUL INIȚIAL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI
	Secțiunea 1.01. Contractul Inițial privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

	ARTICOLUL II DEFINIȚII
	Secțiunea 2.01. Definiții
	(a) Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract, cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare sau sunt definiți in alt mod in acest Contract, termenii definiți in Contractul de Credit vor avea același înțeles și în prezentul Co...
	(b) Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract, cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare, termenii definiți in Preambul au înțelesurile care le-au fost acordate în acesta, iar următorii termeni au următoarele înțelesuri:

	Secțiunea 2.02. Interpretare
	(a) cu excepţia cazului în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ şi pluralul şi viceversa, cuvintele care denumesc persoane includ unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, societăţi şi alte persoane juridice...
	(b) o referire la un anumit Articol, Secţiune sau Anexă va fi interpretată ca o referire la Articolul, Secţiunea sau Anexa respectivă din prezentul Contract.
	(c) o referire la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, astfel cum poate fi acesta modificat, amendat, suplimentat, novat, reconfirmat sau cesionat la un moment dat.
	(d) titlurile şi Cuprinsul au fost inserate doar pentru a uşura referinţa şi ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.
	(e) timpul este esenţial în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de orice fel.


	ARTICOLUL III NUMIRE
	Secțiunea 3.01. Numirea Băncii Proiectului
	Secțiunea 3.02. Obligaţiile şi Responsabilităţile Băncii Proiectului

	ARTICOLUL IV -DESCHIDEREA CONTULUI ŞI AUTORIZĂRI
	Secțiunea 4.01. Deschiderea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei
	(a) BERD, Debitorul şi Banca Proiectului confirmă prin prezentul Contract că respectivul Cont de Rezervă pentru Serviciul Datoriei a fost deschis şi că, după semnarea acestui Contract, contul va fi operat conform prevederilor din prezentul Contract, c...
	(b) În cazul existenţei unor neconcordanţe între prevederile convenţiei standard de deschidere cont client a Băncii Proiectului şi prezentul Contract, în relaţiile dintre Părţi vor prevala prevederile acestui Contract; în cazul unor neconcordanţe într...
	(c) În termen de două (2) Zile Lucrătoare de la data apariția oricărei modificări în ceea ce privește detaliile Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei menționate în prezent în Anexa B, Banca Proiectului va pune la dispoziția BERD și a Debitorul...
	(d) BERD va furniza în mod periodic Băncii Proiectului, prin e-mail, detalii privind Contul BERD printr-o notificare într-o formă și un conținut similare celei prevăzute în UAnexa CU atașată la prezentul Contract.

	Secțiunea 4.02. Autorizarea BERD
	(a) Prin acest Contract, Debitorul numeşte BERD în calitate de reprezentant al său şi autorizează BERD să dea instrucţiuni Băncii Proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, să efectueze trageri, să se angajeze în operaţiuni de sc...
	(b) Prin acest Contract, Debitorul renunţă la orice drepturi conferite de reglementările din România privind păstrarea secretului bancar sau de orice alte prevederi legale aplicabile în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii catre BERD si/sau catre...


	ARTICOLUL V OPERAȚIUNILE ÎN CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI
	Secțiunea 5.01. Angajamentul de a Plăti
	Secțiunea 5.02. Alimentarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei
	(a) nu există sau nu se va produce niciun Deficit;
	(b) Debitorul va plăti sau se va asigura că se va efectua plata în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei a sumelor în RON cel puțin egale cu valoarea Sumei de Rezervă;
	(c) Fondurile de Rezervă sunt disponibile în permanenţă pentru a fi plătite în Contul BERD atunci când şi dacă este astfel necesar conform acestui Contract sau fiecarui Contract de Credit; şi
	(d) depunerile în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei se fac regulat, pe măsură ce şi atunci când este necesar pentru a asigura respectarea promptă şi integrală a prevederilor Secţiunii 5.02 (i) (a) and (b);

	Secțiunea 5.03. Transferuri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei
	(a) Cu excepția situației în care primește instrucțiuni contrare de la BERD, în cazul în care în orice moment pe durata prezentului Contract valoarea Fondurilor de Rezervă este mai mare decât valoarea Sumei de Rezervă, Debitorul poate transmite Băncii...
	(b) Dacă în orice moment pe parcursul derulării prezentului Contract, Banca Proiectului primeşte o notificare de la BERD privind apariţia unui caz de încălcare a obligaţiilor conform oricarui Contract de Credit, Banca Proiectului va fi autorizată să t...
	(c) Cu excepţia celor prevăzute în Secţiunea 5.03(a) și în Secțiunea 10.01 (d), Banca Proiectului nu va accepta în niciun moment instrucţiuni de la Debitor privind retragerea sau transferul din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei şi nu va perm...
	(d) Toate instrucţiunile transmise Băncii Proiectului conform prezentului Contract vor fi transmise în copie Debitorului şi BERD şi vor fi considerate valabil emise doar dacă sunt semnate de o Persoană cu Drept de Semnătură şi transmise în conformitat...

	Secțiunea 5.04. Dobânda
	(a) Fondurile de Rezervă depuse în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei vor fi purtătoare de dobândă la o rată anuală egală cu [de inclus] procente pe an, ajustabilă anual. Banca Proiectului va notifica Debitorul, nu mai târziu de data de 10 de...
	(b) Pentru evitarea oricăror neclarități, pe întreaga durată a prezentului Contract, rata anuală de dobândă aplicabilă Fondurilor de Rezervă ajustată conform prevederilor din 5.04(a) de mai sus nu va fi mai mică de [de inclus] procente pe an. În cazul...
	(c) O dobândă aplicabilă conform prevederilor Secțiunii 5.04 (a) de mai sus va fi depusă de Banca Proiectului în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și ar putea fi transferată în orice cont bancar indicat de Debitor exclusiv în conformitate cu...
	[de confirmat de catre Debitor daca banca, contul si conditiile raman la fel ca in R2CF]

	Secțiunea 5.05. Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătură

	ARTICOLUL VI -ASIGURĂRI ȘI GARANȚII
	Secțiunea 6.01. Asigurările și Garanțiile Băncii Proiectului
	(a) este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, este organizată și funcționează legal conform legislației românești și este înregistrată la toate autoritățile de înregistrare din România, deține toate autorizațiile, licențele și avizele de l...
	(b) are capacitatea și autoritatea legală necesară de a-și asuma și îndeplini obligațiile care izvorăsc din prezentul Contract;
	(c) prezentul Contract a fost autorizat și semnat în mod valabil de Banca Proiectului și prezentul Contract constituie o obligație legală și opozabilă pentru Banca Proiectului, care poate fi pusă în executare în conformitate cu prevederile prezentului...
	(d) încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor acestuia nu duc la o încălcare a actelor constitutive ale Băncii Proiectului sau a prevederilor legale aplicabile Băncii Proiectului și nu contravine niciunui contract, înțelegere sau alt ara...
	(e) au fost obținute, dacă este cazul, toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele autorităților publice și au fost depuse sau înregistrate toate documentele necesare în vederea semnării, transmiterii și executării de către Banca Proiectului a...

	Secțiunea 6.02. Asigurările și Garanțiile Debitorului
	(a) este o societate pe acțiuni organizată în mod legal și care funcționează în conformitate cu legislația din România și este în posesia tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor necesare în vederea deschiderii de conturi bancare în RON, acceptă...
	(b) prezentul Contract a fost legal autorizat și semnat de Debitor și constituie obligații legale și valabile opozabile Debitorului, care pot fi puse în executare în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
	(c) încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor sale nu duc la încălcarea, sub niciun aspect, (i) a legilor și reglementărilor emise de orice autoritate guvernamentală, autorități sau alte organisme oficiale, sau (ii) a actelor constitutiv...
	(d) au fost obținute toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele autorităților publice și au fost depuse sau înregistrate toate documentele necesare în vederea semnării, transmiterii și executării de către Debitor a prevederilor acestui Contract;
	(e) pentru ca acest Contract să fie legal, valabil, să poată fi pus în executare sau să poată fi admis ca probă nu este necesar ca acesta sau orice alt document în legătură cu acesta să fie înregistrat, depus sau înscris pe rolul niciunei instanțe sau...
	(f) nu și-a încălcat obligațiile din niciun contract, angajament sau datorie la care este parte sau prin care Debitorul sau oricare dintre proprietățile sau bunurile sale sunt ținuți și nu există niciun caz de încălcare a vreunor obligații sau un even...
	(g) toate plățile efectuate sau care vor fi efectuate de Debitor, în baza sau în legătură cu prezentul Contract, vor fi efectuate liber de orice taxe și fără niciun fel de deduceri sau rețineri la sursă pentru sau în contul unor taxe; și
	(h) acest Contract și asumarea de către Debitor a obligațiilor sale născute în baza sau în legătură cu acest Contract reprezintă acte comerciale mai degrabă decât acte publice sau guvernamentale și, prin urmare, Debitorul nu are dreptul să ceară imuni...

	Secțiunea 6.03. Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor

	ARTICOLUL VII angajamente
	Secțiunea 7.01. Angajamente de a Face ale Băncii Proiectului
	(a) renunță și nu va avea dreptul să facă operațiuni de compensare cu Fondurile de Rezervă sau să le folosească cu titlul de garanție, nici pe seama sumelor datorate Băncii Proiectului de către Debitor și/sau BERD și nici în alt mod;
	(b) in prima Zi Lucrătoare imediat următoare fiecărei și oricărei Date de Plată a Dobânzii, aceasta va transmite imediat prin e-mail către BERD și către Debitor o copie a extrasului de cont oficial care evidențiază valoarea totală a Fondurilor de Reze...
	(c) la fiecare și oricare Dată de Depunere în Contul de Rezervă sau, în cazul în care o astfel de depunere are loc după ora 2 p.m., ora României, în următoarea Zi Lucrătoare, va transmite prin e-mail către BERD și Debitor o declarație privind primirea...
	(d) in prima Zi Lucrătoare a fiecărui trimestru al fiecărui an, aceasta va furniza către BERD un extras de cont oficial care evidențiază valoarea totală a Fondurilor de Rezervă;
	(e) la primirea unei cereri scrise din partea BERD în mod perodic (dar nu mai des decât este rezonabil), va furniza BERD copii de pe confirmările privind soldul contului sau alte informații relevante cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de...
	(f) va notifica BERD imediat ce ia cunoștință sau primește vreo notificare cu privire la constituirea vreunei Sarcini asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau asupra Fondurilor de Rezervă, inclusiv, însă fără a se limita la, cu priv...
	(g) nu va avea nicio pretenție împotriva BERD pentru comisioanele, costurile sau cheltuielile întâmpinate în legătură cu deschiderea, menținerea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și numai Debitorul, și nu BERD, va răspunde excl...
	(h) cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive independente de controlul său, va duce imediat la îndeplinire toate instrucțiunile primite în orice moment de la BERD cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pen...
	(i) se va asigura că orice transfer din Fondurile de Rezervă care este efectuat sau care urmează să fie efectuat în favoarea BERD în baza sau conform prezentului Contract va fi efectuat fără nicio restricție și liber de orice taxe și fără nicio deduce...
	(j) va notifica și/sau va confirma, după caz, BERD imediat după efectuarea unui transfer sau a unei retrageri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și motivele transferului în cauză.

	Secțiunea 7.02. Angajamente de a Nu Face ale Băncii Proiectului
	(a) nu va accelera plata niciunor sume datorate Băncii Proiectului de către Debitor în baza prezentului Contract sau nu va declara în niciun alt mod o astfel de sumă ca fiind datorată sau exigibilă înainte de scadență;
	(b) nu va acționa în judecată pentru recuperarea creanțelor (inclusiv prin ordonanță președințială, poprire, executare, impunere, sechestru sau gaj judiciar, fie înainte, fie după data judecății) cu privire la Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rez...
	(c) nu va depune, nu va cere (sau nu va vota în favoarea niciunei hotărâri cu privire la) sau nu va iniția sau nu va sprijini sau nu va lua niciun fel de măsuri cu privire la niciun fel de moratoriu juridic, act de procedură pentru declararea insolven...
	(d) nu va iniția sau nu va sprijini niciun fel de proceduri legale împotriva Debitorului sau nu va depune nicio cerere de ordonanță, interdicție, acțiune pentru executare în natură sau orice altă acțiune expresă de executare cu privire la Debitor în l...
	(e) nu va sprijini constituirea niciunei Sarcini asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau Fondurilor de Rezervă, nici nu va acorda control niciunei persoane asupra Contului de Rezerva pentru Serviciul Datoriei cu excepția BERD (sau ...

	Secțiunea 7.03. Angajamente de a Face ale Debitorului
	(a) va obține, se va conforma cu și va întreprinde prompt toate acțiunile necesare pentru ca prezentul Contract să rămână în vigoare și să producă efecte și pentru a obține și a menține în vigoare orice autorizație, aviz, aprobare, decizie, licență, d...
	(b) va respecta în toate privințele toate legile care îi pot fi aplicabile, în cazul în care nerespectarea acestora ar afecta în mod semnificativ capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile în cadrul acestui Contract;
	(c) va păstra Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei deschis și va menține Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în conformitate cu prezentul Contract pe întreaga durată a prezentului Contract;
	(d) va proteja și va garanta drepturile BERD din prezentul Contract împotriva oricăror pretenții și cereri din partea unor terți și va informa prompt BERD asupra unor astfel de pretenții sau cereri ale vreunei persoane în legătură cu Fondurile de Reze...
	(e) va redacta, semna, obține și transmite BERD, în mod corespunzător și valabil, oricare și toate instrumentele și documentele necesare sau care pot fi cerute de BERD pentru a fi în măsură să se bucure de toate beneficiile din prezentul Contract și p...
	(f) va fi răspunzător pentru toate comisioanele, costurile și cheltuielile în legătură cu deschiderea, menținerea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în conformitate cu Anexa D.

	Secțiunea 7.04. Angajamente de a Nu Face ale Debitorului
	(a) nu va constitui sau nu va permite existența niciunei Sarcini asupra întregului sau a oricărei părți a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau asupra Fondurilor de Rezervă;
	(b) nu va încheia (sau nu va consimți să încheie) nicio tranzacție sau serii de tranzacții (fie că au legătură între ele sau nu, fie că sunt voluntare sau involuntare), cu privire la transferul, cesiunea sau dispunerea în alt mod de toate sau o parte ...
	(c) nu va retrage, transfera sau încerca să retragă sau să transfere și nu va determina sau încerca să determine retragerea sau transferul oricărei sume din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 5.03 (a)...
	(d) nu va modifica, nu va completa sau nu va anula (sau nu va încerca să modifice, să completeze sau să anuleze) instrucțiunile transmise de BERD Băncii Proiectului în legătură cu Fondurile de Rezervă și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei...
	(e) nu va întreprinde nicio acțiune care ar putea afecta negativ drepturile contractuale constituite în favoarea BERD prin prezentul Contract.


	ARTICOLUL VIII SUPORTAREA COSTURILOR LEGALE
	Secțiunea 8.01. Costuri și Cheltuieli
	(a) Debitorul va despăgubi Banca Proiectului pentru orice costuri și cheltuieli suportate de Banca Proiectului în legătură cu încheierea, transmiterea, executarea silită, executarea și administrarea acestui Contract.
	(b) Pentru a elimina orice dubiu, Banca Proiectului admite și confirmă că nu va avea niciun drept de compensare sau de garanție cu privire la Fondurile de Rezervă, fie în virtutea sumelor de bani datorate Băncii Proiectului de către Debitor în baza ac...


	ARTICOLUL IX EXECUTARE SILITĂ
	Secțiunea 9.01. Executare silită

	ARTICOLUL X DIVERSE
	Secțiunea 10.01. Termenul Contractului
	(a) Prezentul Contract va rămâne în vigoare și își va produce efectele, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris, până în momentul în care:
	(i) BERD notifică Banca Proiectului privind denunțarea unilaterală a Contractului; sau
	(ii) o sută douăzeci (120) de zile calendaristice după data la care Banca Proiectului dă o notificare scrisă prealabilă BERD și Debitorului cu privire la intenția sa de a înceta acest Contract; sau
	(iii) o sută douăzeci (120) de zile calendaristice după data la care Debitorul, cu acordul scris prealabil al BERD, transmite Băncii Proiectului o notificare privind încetarea prezentului Contract; sau
	(iv) BERD declară că toate Obligațiile au fost integral și irevocabil plătite și că toate facilitățile de credit care ar putea da naștere Obligațiilor au încetat.

	(b) În momentul în care toate și oricare Obligații au fost plătite integral și irevocabil, BERD va emite și va transmite Băncii Proiectului și Debitorului un certificat prin care va confirma îndeplinirea completă a Obligațiilor, în scopul încetării pr...
	(c) În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 10.01(a)(i), 10.01(a)(ii) sau 10.01(a)(iii) de mai sus, Banca Proiectului, la primirea notificării sau la sfârșitul perioadei de 120 de zile de la notificarea făcută de Banca Proiectului ...
	(d) În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 10.01(a)(iv ), Debitorul va transmite instrucțiuni Băncii Proiectului pentru ca aceasta să închidă imediat Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și să transfere orice sold creditor ...

	Secțiunea 10.02. Amendamente și Renunțări
	Secțiunea 10.03. Notificări
	Secțiunea 10.04. Limba Engleză
	Secțiunea 10.05. Drepturi și Renunțări
	Secțiunea 10.06. Consultanți
	Secțiunea 10.07. Legea Aplicabilă
	Secțiunea 10.08. Arbitraj și Jurisdicție Competentă
	(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau este în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau lipsa de valabilitate a acestuia sau (3) orice obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest C...
	(b) Independent de prevederile alineatului (a) de mai sus, prezentul Contract și celelalte contracte avute în vedere prin acesta pot fi puse în executare de BERD, la alegerea BERD, de orice instanțe competente. În beneficiul BERD, fiecare dintre Debit...

	Secțiunea 10.09. Privilegii și Imunități BERD
	Secțiunea 10.10. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților
	(a) Prezentul Contract va fi opozabil și va profita succesorilor și cesionarilor legali ai Părților, cu excepția faptului că nici Debitorul, nici Banca Proiectului nu pot cesiona sau transfera în orice alt mod drepturile sau obligațiile lor din prezen...
	(b) Debitorul și Banca Proiectului consimt expres prin prezentul Contract la orice vânzare, transfer, cesiune, novație viitoare sau alt mod de a dispune în totalitate sau parțial de drepturile și obligațiile BERD conform acestui Contract.

	Secțiunea 10.11.   Dezvăluirea de Informații
	Secțiunea 10.12. Limba Contractului
	Secțiunea 10.13. Limitarea Răspunderii Băncii Proiectului
	(a) Banca Proiectului nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de nicio Parte din prezentul Contract pentru pierderile apărute ca urmare a respectării de către aceasta a unei hotărâri judecătorești definitive sau a vreunui ordin al oricărei alte inst...
	(b) Nici Banca Proiectului, nici afiliații, administratorii, cadrele de conducere, angajații sau agenții săi nu vor răspunde pentru nicio acțiune care a fost întreprinsă, sau a fost omisă, de Banca Proiectului sau de oricare din afiliații, administrat...

	Secțiunea 10.14. Limitarea Efectelor Impreviziunii
	(a) Debitorul este de acord și înțelege că, în cazul în care survin modificări excepționale sau neprevăzute cu privire la circumstanțele în baza cărora a fost încheiat acest Contract și celelalte Acorduri de Finanțare, care nu pot fi controlate de BER...
	(b) În considerarea celor de mai sus și conform art. 1.271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, Debitorul declară prin acest Contract că este pe deplin conștient de posibilitatea survenirii unor astfel de circumstanțe și este obligat să își îndeplineasc...
	(c) Ca o consecință a faptului că Debitorul confirmă și își asumă riscul modificării circumstanțelor menționate, Debitorul înțelege pe deplin și este de acord că nu poate solicita unei instanțe de judecată să adapteze acest Contract în urma apariției ...

	Secțiunea 10.15. Instrucțiuni
	Secțiunea 10.16. Nulitate Parțială
	Secțiunea 10.17. Luarea la Cunoștință și Înțelegerea Riscurilor
	(a) a luat cunoștință de și înțelege pe deplin toate prevederile acestui Contract și, prin semnarea acestuia, Debitorul consimte la dobândirea integrală a tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute în acesta, astfel încât orice neînțelegere de cătr...
	(b) Debitorul ia cunoștință faptul că, pe lângă drepturile și obligațiile contractuale, fiecare dintre Părți are drepturi și obligații acordate prin lege, iar Debitorul declară că are cunoștință de respectivele drepturi și obligații legale;


	ANEXA A - PERSOANELE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ
	1. să încheie și să semneze orice instrucțiuni de la [Debitorul / BERD] și să le trimită către Banca Proiectului astfel cum se prevede în Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; si
	2. să ia orice alte măsuri necesare sau permise de [Debitorul / BERD] conform Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.
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	ANEXA C  – DETALII PRIVIND CONTUL BERD
	Ref: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI AL DEBITORULUI

	ANEXA D  – SPEZELE ȘI COMISIOANELE PRACTICATE PENTRU OPERAȚIUNILE BANCARE ÎN CONTUL DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI

	EBRD - SWIFT Dolj - Loan Agreement (RO) 245443-4-391 v3.0
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