
•  lmprumutatul  a   prezentat  documentele  care   atesta   respectarea  destinatiei   Creditului   si/sau
modul  de  utilizare a Creditului  si  instrumentele de  plata  completate  in  mod corespunzator,  intr-o
forma  agreata  de  Banca,  prin  care  Banca  este  instructata  sa  efectueze  platile  aferente  iar  in
vederea   efectllarii   tragerilor   din   credit/utilizarii   sumelor   din   contul   special,   lmprumutatul   se
angajeaza sa transmita Bancii urmatoarele documente:

(i)  contractul  de  finantare/acordul  de  finantare  (inclusiv  anexele),  semnat  cu  autoritatea  de
management/  organismul  intermediar  respectiv,  inclusiv  actele  aditionale  /  notificarile  de
modificare ale acestuia;

(ii)  cererea de tragere  insotita  de  documentatia  de  plata  completa,  conform  prevederilor  din
contractul de finantare nerambursabila,  respectiv:
•    dosarele achizitiilor publice efectuate;
•   contractele comerciale incheiate cu furnizorii,  (inclusiv anexele la contracte);
•   facturi fiscale,  situatii de lucrari,  procese verbale de receptie/punere in functiune etc."

3.    Prevederile art, 6,1   si 6.2. din Cap.VI.  (DOS,4IVZ/) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Vl. DOBANzl

6.1.   Dobanda  curenta  aplicabila  pentru   prezentul   Contract  este   ROBOR  la   6  luni   la  care  sa
adauga o marja de 2,5 p.p. / % pe an.
In sensul prezentului Contract,
''Data Cotatiei"  inseamna,  in  legatura cu  orice  perioada  pentru care trebuie determinata  o  rata a

dobanzii,  1  (o) zi lucratoare inainte de prima zi din acea perioada.
"Data de Refer!nta" inseamna:

ziua corespunzatoare Datei de  lndeplinire a Conditiilor Precedente;  respectiv
ziua   corespunzatoare   Datei   de    lndeplinire    a   Conditiilor   Precedente   aplicabila    modificarilor
contractuale de tipul modificarea tipului de indice;  precum si
in cazul in care indicele de referinta ROBOR este raportat la o perioada de referinta de 3 (trei) sau
6 (sase) luni, ziua corespunzatoare implinirii fiecarui termen  succesiv de 3 (trei) sau 6 (sase), dupa
caz,  in  functie  de perioada  de referinta  aplicabila,  de  la oricare din  datele  prevazute  la  literele  (a)
sau (b) de mai sus;
in cazul in care indicele de referinta ROBOR este raportat la perioada de referinta de 1  (una) luna,
prima zi calendaristica a fiecarei luni pentru care se calculeaza dobanda si care urmeaza oricareia
din datele prevazute la literele (a) sau (b) de mai sus.
•'Banci  de  Referinta"  inseamna  BRD  -Groupe  Societe  Generale  S.A.,  Raiffeisen  Bank  S.A„

Unicredit Tiriac Bank S.A. si Banca Transilvania S,A.
"Rata  Afisafa"  inseamna  rata  procentuala  anuala  determinata  de  Banca  Nationala  a  Romaniei

pentru  perioada  respectiva,  publicata  pe  pagina  corespunzatoare  de  pe  ecranul  F3euters.  Daca
pagina respectjva este inlocuita sau inceteaza sa mai fie disponibila,  Banca poate specifica o alta
pagina sau serviciu afisand rata corespunzatoare, dupa consultarea lmprumutatului.'.Rata  de   lnlocuire   ROBOR"   inseamna,   daca   ROBOR   nu   mat   este   publicat  sau,   in   ciuda

publicarii,  nu  mai  respecta cerintele  Regulamentului (UE)  2016/1011  al Parlamentului  European si
al  Consiliului  din  8  iunie  2016  privind  indicii  utilizati  ca  indici  de  referinta  in  cadrul  instrumentelor
financiare si  al contractelor financiare sau  pentru  a  masura  performantele fondurilor de  investitii si
de modificare a  Directivelor 2008/48/CE Si 2014/17/UE si  a  Regulamentului (UE)  nr.  596/2014,  cu
modificarile  ulterioare  (denumit  in  continuare  "Regulamentul  de  Referinta"),   rata  dobanzii  de
referinta  in  %  p.a.  care  este  determinata  a  fi  rata  de  inlocuire  a  ROBOR  printr-o  lege  sau  un
regulament  aplicabil  Bancii  sau  o  masura  guvernamentala  luata  de  catre  o  autoritate  ce  are
autoritate asupra Bancii, cu  exceptia cazului  in care  Partile convin asupra unei alte rate  a dobanzii
de  referiiita.  Daca  nu  exista  astfel  de  reguli  obligatorii  si  nu  se  ajunge  la  un  acord,  atunci  se  va
utiliza  rata  dobanzii  de  referinta  general  acceptata  pentru  a  fi  utilizata  pe  piata  de  imprumuturi
internationala  si/sau  nationala  pentru  tranzactiile  de  imprumut  in  moneda  respectiva.  0  rata  de
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