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[Va fi completat pe hârtie ce prezintă antetul instituţiei financiare] 

 
În atenţia 

[Adresa Autorităţii Contractante] 
la care se face referire în cele urmează ca "Autoritatea Contractantă" 

 
Subiect:   Garanţia Nr. … 

Garanţia financiară pentru rambursarea pre-finanţării plătibile în baza Contractului 
de Finanţare <Numărul şi titlul contractlui > (vă rugăm să indicaţi numărul şi titlul 
în toată corespondenţa) 

 

Subscrisa, <numele şi adresa instituţiei financiare >1 declară în mod irevocabil prin prezenta faptul 
că garantează, în calitate de debitor principal, şi nu ca simplu garant, în numele <numele şi adresa 
Beneficiarului >, denumită în cele ce urmează “Beneficiarul”, plata către Autoritatea Contractantă 

<sumei pre-finanţării în euro /unitatea monetată a Autorităţii Contractante2>, această sumă 
reprezentând garanţia la care se face referire în Articolul 15(7) din contractul de finanţare 
<numărul şi titlul Contractului > încheiat între Beneficiar şi Autoritatea Contractantă, denumit în 
cele ce urmează “ Contractul”. 
 
Plata va fi efectuată fără nicio obiecţie sau procedură legală de orice fel, în momentul primirii 
primei solicitări scrise (trimisă sub formă de scrisoare recomandată cu confirmare de primire) prin 
care se specifică faptul că Beneficiarul nu a rambursat pre-finanţarea la cerere sau că respectivul 
Contract a fost reziliat. Noi nu vom întârzia plata şi nici nu ne vom opune efectuării acesteia din 
niciun motiv. Vă vom informa în scris, imediat ce plata a fost efectuată. 
 
Noi acceptăm în special faptul că niciun amendament adus termenilor Contractului nu ne poate 
exonera de obligaţia asumată în baza prezentei garanţii. Renunţăm la dreptul de a fi informaţi cu 
privire la orice modificare, adăugire sau amendament aduse Contractului. 
 
Menţionăm faptul că garanţia va înceta în maxim 45 de zile de la primul care survine dintre 
următoarele evenimente: 

- când valoarea totală a pre-finanţării în baza Contractului, după orice verificare efectuată în 
conformitate cu Articolul 15(6) din Condiţiile Generale ale Contractului, se află din nou sub 
pragul prevăzut în articolul 15 (7) din Condiţiile Generale ale Contractului; 

- atunci când soldul prevăzut în Contract a fost achitat; 

[şi în orice caz, cel mai târziu în momentul expirării a 18 luni după perioada de implementare a 

acţiunii menţionate în Contract]3 
 
[Orice cerere de plată în baza termenilor garanţiei trebuie să fie contrasemnată de către Şeful 
Delegaţiei Comisiei Europene (Această propoziţie trebuie să fie ştearsă atunci când Autoritatea 
Contractantă este Comisia Europeană)] 
 
Legislaţia aplicabilă acestei garanţii va fi cea din <introduceţi Belgia sau ţara Autorităţii 
Contractante, dacă nu este Comisia Europeană /ţara în care este înregistrată instituţia financiară 
care emite garanţia >. Orice dispută ce rezultă din sau în legătură cu prezenta garanţie va fi supusă 
soluţionării de către instanţele din <introduceţi Belgia sau ţara Autorităţii Contractante, dacă 
aceasta nu este Comisia Europeană >. 
 

                                                 
1  Garanţia trebuie să fie oferită de către un organism financiar sau bancar recunoscut, constituit într-un Stat 

Membru al Uniunii Europene. În cazul în care Beneficiarul îşi are sediul în alt stat, Autoritatea 
Contractantă poate accepta ca un organism bancar sau financiar constituit în acel stat să ofere garanţia, 
dacă acesta consideră că acest organism prezintă asigurări şi caracteristici echivalente celor oferite de 
către un organism financiar sau bancar constituit într-un Stat Membru al Uniunii Europene.  

2   Va fi utilizată în cazul în care contractul este încheiat în unitatea monetară a Autorităţii Contractante  
3  Această menţiune trebuie să fie introdusă numai acolo unde este necesar, de exemplu, acolo unde 

legislaţia aplicabilă garanţiei impune o dată precisă de expirare. 
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Această garanţie va intra în vigoare şi va produce efecte în momentul primirii plăţii de pre-finanţare 
în contul indicat de către Beneficiar pentru primirea plăţilor. 
 
 
……………………..     ………………………… 

(Data şi locul semnării)  (Semnătura)4 

                                                 
4  Numele şi funcţia(funcţiile) persoanelor care semnează în numele garantului trebuie să fie înscrise cu 

majuscule. 


