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contact.center@bcr.ro 
www.bcr.ro 
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil  
gratuit din orice reţea naţională; 
+4021.407.42.00 apelabil din 
străinătate la tarif normal 

Înmatriculată la Registrul  
Comerţului: J40/90/1991 
Înmatriculată la Registrul Bancar 
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757 

Înregistrată la Registrul de evidenţă  
a prelucrărilor de date cu caracter  
personal sub nr. 3776 şi 3772 
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei 
SWIFT: RNCB RO BU 

Anexa nr. 93 

CERERE DE UTILIZARE NR. ……………… DIN DATA :  /…//………/…………

☐ FACILITATE  DE EMITERE SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ NR.: ………………  

☐ FACILITATE  DE CREDIT MULTIPRODUS NR.: ……………… 

PENTRU    ☐EMITERE  ☐ MODIFICARE   GARANȚIE BANCARĂ

1. ÎMPRUMUTAT/SOLICITANT

Denumire: ……………… 

CUI: ……………… 

Nr. Înreg. Reg. Comerțului:  ……………… 

Adresă:

Str. ……………… Nr. … Bl. Sc. … Ap. …… 

Jud./Sector ……………… CP ……… Localitate   ……………… Țara ……………… 

Persoană 
contact:  

……………… Adresă e-mail: ……………… Tel: ……………… 

2. DETALIILE SCRISORII 1

Sub deplina noastră responsabilitate, 

☐ pe contul și în numele nostru

☐ pe contul nostru și în numele Ordonatorului 2 identificat mai jos:

Denumire Ordonator: ……………… 

CUI: ……………… 

Nr. Înreg. Reg. Comerțului:  ……………… 

Adresă: 

Str. ……………… Nr. … Bl. …… Sc. … Ap. …… 

Jud./Sector ……………… CP ……… Localitate   ……………… Țara ……………… 

Persoană 
contact:  

……………… Adresă e-mail: ……………… Tel: ……………… 

vă rugăm  să: 

☐ emiteți ☐ o scrisoare de garanție bancară

numărul3: / …………/……..

…… 
☐ modificați

☐ o scrisoare de contragaranție bancară

☐ un acreditiv stand by supus ISP98

denumită în continuare „Scrisoare” conform următoarelor instrucțiuni: ……………… 

3. BENEFICIAR:

Denumire: ……………… 

CUI: ……………… 

Nr. Înreg. Reg. Comerțului:  ……………… 

Adresă: 

Str. ……………… Nr. … Bl. …… Sc. … Ap. …… 

Jud./Sector ……………… CP ……… Localitate   ……………… Țara ……………… 

Persoană 
contact:  

……………… Adresă e-mail: ……………… Tel: ……………… 

4. VALOARE:

Valoarea 
scrisorii/acreditivului: 

Suma Valuta Valoarea contragaranției: Suma Valuta 

……………… ……… 
☐ Valoarea scrisorii, ……………… ……… 

sau (dacă e diferită): ……………… ……… 

☐ Se majorează  cu: ……………… ……… ☐ Se majorează cu: ……………… ……… 

☐ Se diminuează cu: ……………… ……… ☐ Se diminuează cu: ……………… ……… 

   noua valoare fiind: ……………… ………    noua valoare fiind: ……………… ……… 

☐  Plata în cadrul garanției în altă valută: ……………… ☐  Plata în cadrul contragaranției în altă valută: ……………… 

Valuta ……………… la cursul4: ……………… Valuta ………………  la cursul4: ……………… 

1 În cazul în care vor fi emise/modificate mai multe scrisori vă rugăm completați câte o cerere pentru fiecare scrisoare emisă/modificată; 
2 Se va completa doar dacă diferă de Împrumutat/Solicitant. Ordonatorul: terța parte indicată în garanție care are obligația în cadrul relației 
contractuale cu Beneficiarul menționat mai jos; în cazul unei asocieri (joint venture) se vor menționa toți asociații; 
3 Se va completa doar în cazul solicitării unei modificări; 
4 Se va insera instituția al cărui curs este aplicabil (de ex. BNR) pentru valută Scrisoare/valută Plată Scrisoare.  

Scrisoarea de contragaranție bancară va garanta scrisoarea de garanție bancară de tipul menționat la punctul 7 ce se va emite de 
Banca Garantă parteneră în favoarea Beneficiarului menționat la punctul 3. 

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, 
Bucureşti, cod 030023
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5. VALABILITATE:

Scrisoare de garanție bancară / acreditiv Stand By  Scrisoare de contragaranție bancară 

☐ Până la data de:      /      / ……/……./.………… ☐ Până la data de: /      /…….  5

6. DETALII PRIVIND TEXTUL SCRISORII:

☐ model standard BCR în       ☐ română    sau    ☐ engleză
însușit de noi, Împrumutat/Solicitant/Ordonator conform 

Condițiilor Generale de Creditare 

☐ altul,

anexat care va fi semnat spre însușire de noi,
Solicitant/Ordonator

☐ textul Scrisorii se modifică după cum urmează: ……………… 

Solicităm emiterea/modificarea în baza documentelor anexate în copie, pentru care certificăm conformitatea cu originalul: 

☐ caiet de sarcini/fișă de date a achiziției ☐ contract comercial ☐ alte documente cu valoare similară

Garanția/contragaranția se supune legii aplicabile și/sau CIC Paris - Reguli Uniforme pentru Garanțiile la Cerere, așa cum se 
menționează în garanție/contragaranție. 

7. TIP SCRISOARE:

☐ participare la licitația cu data limită de depunere a 
ofertelor în:      /      /
LOT: 

☐ plată ☐ rețineri contractuale/mentenanță

☐ bună execuție
☐ restituire

avans/prefinanțare 
☐ taxe vamale/creanțe bugetare ☐  alt tip: ……………… 

8. INSTRUCȚIUNI DE TRANSMITERE CĂTRE BENEFICIAR /AVIZARE/CONFIRMARE

☐ prin intermediul Solicitantului ☐ prin curier special (de către bancă)

☐ prin mesaj SWIFT la banca partener: ……………… Cod SWIFT: ……………… 

și instructați banca partener: ……………… 

☐ să avizeze Scrisoarea/modificarea Beneficiarului (Bancă Avizatoare)

☐ să emită Scrisoarea/modificarea în baza scrisorii de contragaranție/acreditivului stand by (Bancă Garant)

☐ să își adauge confirmarea la acreditivul standby/modificarea acreditivului stand by (Bancă Confirmatoare)

9. COMISIOANE ȘI SPEZE PENTRU SCRISOARE

Comisioanele și spezele se vor plăti în conformitate cu contractul de credit și vor fi debitate din contul IBAN nr. 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

a) comision de emitere/majorare valoare și/sau extindere valabilitate scrisoare se va plăti6:

☐ Integral, la data emiterii Scrisorii

☐ În tranșe începând cu data emiterii scrisorii, perceput

cu periodicitate ……….………… calculată: 

☐ aniversar (în funcție de data emiterii)

☐ calendaristic

b) comisioanele și spezele solicitate de alte bănci implicate în derularea operațiunii vor fi suportate de:

☐ Împrumutat/Solicitant, prin debitarea:

☐ aceluiași IBAN ca mai sus

☐ contului  IBAN nr. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

☐ Beneficiar; în cazul unui refuz de plată din partea acestuia, Împrumutatul/Solicitantul autorizează în mod expres BCR să-i

debiteze contul menționat mai sus la punctul  b).

10. ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin semnarea prezentei, Solicitantul și Ordonatorul mandatează Banca și acordă acesteia autoritate deplină pentru ca, în numele 
și pe seama Solicitantului și/sau a Ordonatorului, să întreprindă orice acțiune, la discreția Băncii, considerate a fi necesară și/sau 
recomandabilă, pentru a se aduce la îndeplinire termenii și condițiile prezentei cereri. 
Solicitantul declară în mod expres că a luat cunoștință că angajamentul ce va fi asumat de BCR prin Scrisoare este independent de 
tranzacția de bază și că își însușește faptul că plata în executarea Scrisorii se va efectua de BCR la primirea primei cereri scrise 
din partea Beneficiarului în strictă conformitate cu textul Scrisorii și a legii care o guvernează și cunoscând faptul că BCR nu se 
poate opune efectuării plății în executare, în conformitate cu termenii și condițiile Scrisorii. Solicitantul instructează Banca să 
efectueze plata, în conformitate cu termenii Scrisorii, și declară că orice probleme/divergențe apărute vor fi rezolvate ulterior de 
către Solicitant, direct cu Beneficiarul, fără a implica Banca în niciun mod. Solicitantul se angajează, totodată că va solicita 
Beneficiarului Scrisorii restituirea originalului acesteia și/sau confirmarea de anulare. Solicitantul își însusește faptul că prin 
emiterea/modificarea scrisorii de contragaranție, prezenta cerere a fost adusă la îndeplinire. Solicitantul declară în mod expres că 
BCR este exonerată de orice răspundere în cazul refuzului corespondentului bancar de a aviza/emite/modifica (după caz) garanția 
în conformitate cu prezentele instrucțiuni. 
Scrisoarea reprezintă Instrument de Garantare în sensul Condițiilor Generale de Creditare. 

5 Uzual se calculează valabilitatea scrisorii de garanție bancară +15 zile calendaristice;  
6 În cazul majorărilor ori a prelungirilor de Scrisori, se păstrează modalitatea de percepere aleasă la emitere. 
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Solicitantul și Ordonatorul acceptă în mod expres limitarea răspunderii băncii pentru (i) autenticitatea documentelor, (ii) transmiterea 
și traducerea documentelor (iii) restricțiile impuse de sancțiuni comerciale, economice, financiare sau resticții legislative conform 
celor precizate în prezenta cerere. 
Banca își rezervă dreptul de a nu emite Scrisoarea, de a nu efectua plata Scrisorii, precum și de a nu implementa nicio instrucțiune 
legată de Scrisoare, în situația în care emiterea Scrisorii și/sau efectuarea plății și/sau implementarea instrucțiunii respective ar 
putea conduce la încălcarea de către Bancă a oricărei sancțiuni comerciale, economice sau financiare care decurge din orice legi, 
reglementări, embargouri sau măsuri restrictive impuse, legiferate sau puse în aplicare de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, 
Uniunea Europeană, România sau orice guverne sau instituții sau agenții oficiale ale acestora. 
Prin semnarea acestei Cereri, Solicitantul și Ordonatorul declară că au luat la cunoștință și au acceptat toți termenii și condițiile 
stabiliți/stabilite în cadrul prezentei Cereri. 

Prezenta Cerere de emitere este parte integrantă din facilitatea mai sus menționată. 

Nume Prenume Funcție Semnătură 

Împrumutat/Solicitant: ……………… ……………… ……………… 

Ordonator7: ……………… ……………… ……………… 

Data: …  /…//……./.…………

7 În cazul unei asocieri (joint venture), semnează Liderul Asocierii. 
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