
 

 
 

 
 
 

 
Nr.____ /_________ 

 
Cerere de eliberare a unei adeverinţe de export 

 
Datele de identificare a solicitantului 

Codul solicitantului (CNP sau cod fiscal, după caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

Numele: ..................................... Prenumele: ............................................. 

sau 

Denumirea:    ....................................................................... 
 
 

3.Adresa/Sediul social, după caz:  

 
Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Localitate Județ 

        
 
 
 

 Declar pe propria răspundere că bunurile culturale pentru care solicit adeverinţa 
(conform listei anexate) sunt creație contemporană, nu fac parte din patrimoniul național 
mobil și nu sunt susceptibile de a fi clasate în patrimoniul național mobil. Prin urmare, vă 
rog să-mi eliberați adeverința conform căreia bunurile descrise în anexă pot fi exportate fără 
certificat de export.  
  
  Anexez cererii următoarele elemente: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
  
 
 Data                                                                         Semnătura                                                                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 
Subsemnatul(a) ______________________________, domiciliat(ă) în 

_____________ ________________________________, posesor al C.I./B.I. seria ___, 
nr. _____________, în conformitate cu prevederile art. 4 (alin.1), art. 4 și art. 7 din 
Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, emis de Parlamentul European și Consiliul 
Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, îmi dau în mod expres 
consimțământul pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal care sunt cuprinse 
în documentele anexate la cererea nr. ____________ din __.__.20__, depusă la Direcția 
Județeană pentru Cultură Bacău, în vederea soluționării acestei cereri. 
 
 Data ________________    Semnătura __________________ 
 
 
 
 

Extras din art. 4 – alin. 1, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, emis de Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: 
Art.4: Definiții 
În sensul prezentului regulament: 

1. ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă (”persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai 
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale. 

Art. 7: Condiții privind consimțământul 
1. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să 

demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal. 

2. În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se 
referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care 
o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând 
un limbaj clar și simplu. Nici o parte a respectivei declarații care constituie o încălcare a 
prezentului regulament nu este obligatorie. 

3. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte 
de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu 
privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia. 

4. Atunci când se evaluează dacă consimțământul este dat în mod liber, se ține seama cât mai mult 
de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este 
condiționată sau nu de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care 
nu este necesară pentru executarea acestui contract. 

 


