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SCRISOARE DE GARANȚIE PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE REPATRIERE ȘI/SAU A
SUMELOR ACHITATE DE CĂTRE SAU PE SEAMA CĂLĂTORILOR ÎN CAZUL INSOLVENȚEI AGENȚIEI DE
TURISM ORGANIZATOARE
IAT nr. 36

Seria

În calitate de emitent, noi, FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂȚII FINANCIARE IFN S.A. ne angajăm să garantăm
pentru suma de 100,000 EURO începând cu data de 03.02.2022 până la 02.02.2023 pentru:
Ordonator S.C RENASTEREA CENTRUL DE PELERINAJE S.R.L
CENTRUL DE PELERINAJE
Adresa

Denumire agentie : RENAȘTEREA

C.U.I. 8306260

AVRAM IANCU 18 BL. BL. -, SC. SC. -, ET. ET. -, AP. AP. Localitate: CLUJ-NAPOCA Jud./Sector: CLUJ

Avand obiectul contractului
GARANTAREA PRIVIND PROTECȚIA ÎN CAZ DE INSOLVENȚĂ A AGENȚIEI DE TURISM ORGANIZATOARE
Valoarea Garanției privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare este de 100,000.00 EUR
(o suta mii euro)
Această scrisoare de garanție nu va produce efecte fără încasarea comisionului de garantare și fără prezentarea din partea
Ordonatorului a condițiilor prevăzute în secțiunea ”Termeni și Condiții” semnate.
La prezenta scrisoare de garanție se anexează instrument de garantare Bilet la Ordin/Filă CEC avalizat și acord de garantare în
valoare de 100,000.00 EURO (o suta mii euro) în favoarea FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂȚII FINANCIARE IFN S.A.
În condițiile executării scrisorii de garanție, valoarea executată se transformă in contract de credit cu ordonatorul si/sau fidejusorul
semnatari ai acordului de garantare seria IAT si numărul nr. 36 și al biletului la ordin avalizat, cu maturitate la 1 an, dobândă de
5%/lună și penalități aplicate la principalul restant de 1%/zi.
Această garanție este emisă astăzi 03.02.2022 având aceeași valabilitate de la data de 03.02.2022 si pana la data de
02.02.2023 împreună cu condițiile prevăzute în secțiunea ”Termeni și Condiții” și este nulă și neavenită după expirarea termenului
său de valabilitate, indiferent dacă acest document este restituit sau nu.
Această garanție este supusă articolului 2321 din Codul Civil și Regulilor Uniforme ale Garanțiilor la Cerere – Publicația 758 a
Camerei de Comerț Internaționale de la Paris. Orice dispută cu privire la prezenta garanție va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de
neînțelegere, litigiul va fi soluționat de instanțele române competente. Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură
cu prezenta scrisoare de garanție revine instanțelor judecătorești din România. În eventualitatea în care între GARANT și
ORDONATOR se va încheia un Contract de Garantare (Acord) pe baza prezentei Solicitari de Garantare, ORDONATORUL declară ca a
luat la cunoștință obligativitatea de a restitui GARANTULUI toate documentele care poartă semnătura și ștampila sa, inclusiv a
biletului la ordin avalizat semnat și ștampilat, în maxim 15 zile calendaristice de la primirea acestora. Nereturnarea acestora în
termenul mai sus mentionat, acordă GARANTULUI dreptul de a anula toate documentele emise, fără a restitui Comisionul de
Garantare. Ordonatorul este responsabil de realizarea diligențelor necesare acceptării definitive a draft-urilor puse la dispoziție (în
cazul în care se solicită garantului) cu modificările solicitate de beneficiar, considerându-se odată cu agrearea și solicitarea
decontului că își angajează responsabilitatea ca și contractant. Ordonatorul își asumă odată plătit decontul întreaga responsabilitate
asupra intrării în vigoare și aplicare a garanției emise, devenind contractant cu întreaga responsabilitate conform acordului de
garantare prezentat în draft și acceptat, cu anexele acestuia. Comisionul de garantare este de 14,850.00 lei.
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03.02.2022

Către Beneficiar
Călătorul, indiferent dacă acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie sau serviciile de
călătorie asociate de la agenția de turism organizatoare, direct sau prin intermediul unui alt
comerciant sau persoană care achiziționează pachetul de servicii de călătorie sau serviciile de
călătorie asociate pentru călător
în calitate de beneficiar
Referitor la solicitarea ordonatorului S.C RENASTEREA CENTRUL DE PELERINAJE S.R.L pentru emiterea unei
scrisori de garanție pentru garantarea privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism
organizatoare,

Noi FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂȚII FINANCIARE IFN S.A., doar în caz de insolvabilitate a
ordonatorului, ne obligăm față de beneficiar, în mod irevocabil și necondiționat, să plătim orice
sumă în favoarea beneficiarului, în limita sumei garantate de 100,000.00 EUR (o suta mii euro),
la prima cerere scrisă, pe baza unei declarații din partea beneficiarului cu privire la culpa persoanei
garantate, în conformitate cu contractul de garantare încheiat pe baza căruia a fost emisă prezenta, în cazul
în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin și felul în care acesta este în culpă, astfel cum
sunt acestea prevăzute în OG nr.2/2018.Orice cerere de plată și declarație trebuie să conțină semnătura
reprezentantului legal al Beneficiarului care trebuie să fie certificată de către bancă sau de către un notar
public. Cererea și declarația trebuie certificată și trebuie să fie primite de către noi, la adresa sediului social
din Ploiești, str. Duca Vodă nr.23, jud. Prahova, cel mai târziu la data de 02.02.2023, moment în care
această garanție va expira.
Prezenta garanție este valabilă până la data de 02.02.2023
În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau
să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului societății noastre, se va
obține acordul nostru prealabil; În caz contrar prezentul instrument de garanție își pierde valabilitatea.
Agențiile de turism nou înființate sau cele care solicită încheierea garanției în vederea relicențierii, au
obligația de a transmite Garantului copia licenței de turism, în maxim 30 de zile de la emiterea acesteia.
Garantul nu acordă despăgubiri dacă tipul licenței de turism este diferit de agenție de turism organizatoare
sau dacă Ordonatorul încheie contracte fără a deține o licență de turism valabilă.
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03.02.2022

Către

Călătorul, indiferent dacă acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie sau serviciile de
călătorie asociate de la agenția de turism organizatoare, direct sau prin intermediul unui alt
comerciant sau persoană care achiziționează pachetul de servicii de călătorie sau serviciile de
călătorie asociate pentru călător
în calitate de beneficiar

SOLICITARE ÎNREGISTRARE SCRISOARE DE GARANȚIE PRIVIND
RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE REPATRIERE ȘI/SAU A SUMELOR
ACHITATE DE CĂTRE SAU PE SEAMA CĂLĂTORILOR ÎN CAZUL
INSOLVENȚEI AGENȚIEI DE TURISM ORGANIZATOARE
Vă rugăm să includeți societatea noastră în lista entităților agreate de dvs care pot emite garanții privind
rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de către sau pe seama călătorilor în cazul
insolvenței agenției de turism organizatoare pentru garantarea privind protecția în caz de insolvență
a agenției de turism organizatoare.
Menționăm că FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂȚII FINANCIARE IFN S.A. este o instituție
financiară nebancară înregistrată în Registrul General al Băncii Naționale a României sub numărul RG - PJR
- 30 - 110357/11.11.2020 și conform actului constitutiv și al autorizării instituției susmenționate,
activitatea principală a societății este:
CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a. - emiterea de garanții, asumare de angajamente
de garantare și asumare de angajamente de finanțare.
Mai jos vă atașăm lista cu societățile autorizate de BNR pentru emiterea scrisorilor de garanții, printre care
ne aflăm și noi.
https://www.bnr.ro/files/d/RegistreBNR/ifn/RegistrulGeneral/registrul_general_ifn_active_tot.htm
Pentru comunicare veți putea folosi următoarele date de contact: E-mail: office@valabilitate.ro, Telefon:
(004) 0729.222.252

Data emiterii:
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Director Adjunct
Ciofu Dana Alis

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene. FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂȚII
FINANCIARE IFN S.A. a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor
dumneavoastra cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încalcarea securitații datelor cu caracter personal, în
conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu societatea noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679. Pentru orice fel de relații cu privire la datele cu caracter personal adresați-vă la adresa:dpo@valabilitate.ro
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ACORD DE GARANTARE SERIA IAT NR. 36
Prezentul Acord de Garantare reprezintă angajamentul ferm și irevocabil asumat de EMITENT și
ORDONATOR privind plata în favoarea BENEFICIARULUI a unei despăgubiri în limita sumei garantate, în cazul
în care ORDONATORUL se face vinovat de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor
stipulate în contractul de bază, respectiv obligațiile garantate.
Prezentul Acord de Garantare completează Condițiile Generale de garantare fiind totodată o componentă a
Contractului de garantare și se emite pentru un singur contract de bază încheiat de ORDONATOR cu
BENEFICIARUL, expres menționat în contractul de garantare. Termenii utilizati în prezentul Acord de
garantare au aceeași semnificație cu termenii definiti in Conditiile generale de garantare.
EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A CAPACITATII FINANCIARE IFN S.A cu sediul social în Municipiul Ploiești,
Str. Duca Vodă, Nr 23, jud. Prahova, O.R.C. J29/1480/2017; CUI 37786510, înscrisa în Registrul General al
Băncii Naționale a României sub nr. RG-PJR-30-110357/11.11.2020, cu cont deschis la BRD Suc. PLOIEȘTI –
RO24 BRDE 300S V776 8279 3000, E-mail: office@valabilitate.ro, Tel.:0729.222.252, reprezentată de
Stanciu Gheorghe Valentin în calitate de director Executiv,
Ordonator S.C RENASTEREA CENTRUL DE PELERINAJE S.R.L Denumire agentie :

RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE
Adresa

AVRAM IANCU 18 BL. BL. -, SC. SC. -, ET. ET. -, AP. AP. Localitate: CLUJ-NAPOCA Jud./Sector: CLUJ

FIDEIUSOR MOLDOVAN CRISTIAN-DUMITRU
Adresa

C.U.I. 8306260

CNP 1831026011195

Persoana fizica, cu domiciliul in Str: IULIU MANIU, Nr: 36, AP: 4, Judet: CLUJ, in calitate
de Fideiusor.

Beneficiar

Călătorul, indiferent dacă acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie sau serviciile de călătorie
asociate de la agenția de turism organizatoare, direct sau prin intermediul unui alt comerciant sau persoană
care achiziționează pachetul de servicii de călătorie sau serviciile de călătorie asociate pentru călător în
calitate de beneficiar.
OBIECTUL CONTRACTULUI DE BAZA (incheiat intre ORDONATOR si BENEFICIAR):
garantarea privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare
TIPUL GARANTIEI: SCRISOARE DE GARANȚIE PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE
REPATRIERE ȘI/SAU A SUMELOR ACHITATE DE CĂTRE SAU PE SEAMA CĂLĂTORILOR ÎN CAZUL
INSOLVENȚEI AGENȚIEI DE TURISM ORGANIZATOARE
VALOAREA GARANTIEI (SUMA GARANTATA): 100,000.00 EUR (o suta mii euro)
VALABILITATEA GARANTIEI: Data intrarii in vigoare: 03.02.2022
Data expirarii: 02.02.2023
Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a prezentului acord se vor aplica dispozitiile Condițiilor Generale
de Garantare.
Comisionul de garantare este de 14,850.00 lei.
Comisionul de garantare se exprimă și se plătește în lei.
Plata comisionului se consideră acceptul ireversibil al Ordonatorului pentru condițiile Contractului de
Garantare, iar suma încasată nu se va returna cu nici un titlu sau motiv.

GARANȚII CONSTITUITE DE ORDONATOR ÎN FAVOAREA EMITENTULUI
FONDUL DE GARANTARE A CAPACITATII FINANCIARE IFN S.A. (Contragarantii)
Bilet la ordin avalizat: 100,000 EURO
Garanție personală – Fidejusiune: 100,000 EURO
ORDONATORUL declară ca a luat la cunoștință de condițiile generale de garantare, precum și că informațiile
furnizate la încheierea Acordului de Garantare sunt reale și în conformitate cu datele de care dispune și este
de acord cu folosirea datelor cu caracter personal înscrise în conținutul prezentului document.
Prezentul Acord de Garantare a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, unul pentru ORDONATOR, unul pentru
BENEFICIAR și unul pentru EMITENT.
Data emiterii:
03.02.2022

EMITENT:
Fondul de Garantare a Capacitatii
Financiare IFN S.A.

Director
Stanciu
Gheorghe
Valentin

Ordonator:
S.C RENASTEREA CENTRUL DE
PELERINAJE S.R.L

FIDEIUSOR:
MOLDOVAN CRISTIAN-DUMITRU

