
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ Nr:……………./................ 
 

Către  
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  Str. ....................................nr..........., 
sectorul .........., cod poştal ......................, Bucureşti, cod fiscal …….........................     
Cu privire la Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr........................................... 
din ........................pentru restructurare/ reconversie / campania  200…/200… depusă  
la APIA/ judeţul………..……........ de către Dl. Numele şi prenumele/ Societatea 
Comercială……………...................................................str..................................nr.......
localitatea…….................... judeţul......................., nr. de înregistrare la registrul 
comerţului...................................................CNP/CUI....................................................                       
şi în conformitate cu prevederile R (CE) nr. 1227/ 2000 şi R (CE) nr. 1493/ 1999 
solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat  să furnizeze o garanţie 
bancară reprezentând 120% din suma solicitată ca avans.  
Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului 
nostru, Dl. Numele şi prenumele/ Societatea Comercială………………………….…….. 
........................................................... str. ............................ nr. ...., nr. de înregistrare 
la registrul comerţului, CNP/CUI……………………………………………….  noi, Banca 
............................................................................Sucursala……………………………..., 
str..................................nr…..................... nr. de înregistrare la registrul comerţului, 
......................................, CUI…………………………………….ne angajăm irevocabil 
şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, până la concurenţa sumei de maximum 
............................................................. (litere) lei (RON) orice sumă cerută de 
dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, 
cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei 
scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră că Dl. Numele şi 
prenumele/ Societatea  Comercială ………………. …………………. ….....nu şi-a 
îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu 
precizarea obligaţiei neîndeplinite. Plata se va efectua de către noi în contul 
dumneavoastră nr……………, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate 
Publică a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la 
ghişeele noastre, fără nici o amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor 
dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa. 
Această garanţie este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu 
s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nici o solicitare strict 
conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data 
menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu. 
Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce 
angajamentul băncii cu valoarea acestor plăţi. În situaţiile în care părţile sunt de 
acord să modifice unele prevederi din Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. 
......................., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea 
modifica numai cu acordul Băncii ............................................................................. 
Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către 
banca emitentă, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera banca de obligaţiile 
asumate. Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Publicaţiei 458 a CCI Paris şi 
guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Exemplarul 
original (cu semnătura originală) este destinat APIA. 
 
Semnături autorizate, ştampila băncii 


