CERERE
pentru eliberarea unui certificat de export
I. Datele de identificare a solicitantului
1. Codul solicitantului (CNP sau cod fiscal, după caz):
Numele:
Prenumele:
sau
Denumirea:
3. Adresa/Sediul social, după caz: Localitatea:
Str.
Nr.
Bl.
Sc.
4.

Calitatea:

□ Proprietar

Et.

□ Mandatar al unui proprietar

Ap

Județul:
Cod poștal

□ Administrator de bunuri
proprietate publică.

II. Datele privind operațiunea de export pentru care se solicită certificatul de export
1. □ Se solicită exportul definitiv
□ Se solicită exportul temporar, data revenirii în
teritoriul frontierei românești fiind
2. Bunul/bunurile dintre bunurile la care se referă prezenta cerere fac parte din patrimoniul cultural na țional?
Dacă da, indicaţi la rubrica „Observații" de la secțiunea III pct. 1.6 din cerere
□ Nu □ Da
sau la coloana 1.6. din lista anexată, documentele de referința (ordinul de
clasare, certificatul de clasare).
3. Aţi solicitat anterior clasarea bunului/bunurilor/unora dintre bunurile la care se referă prezenta cerere?
Dacă da, indicaţi la rubrica „Observații" de la secțiunea III pct. 1.6 din
□ Nu □ Da
cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată, cărei instituții aţi solicitat
clasarea, data solicitării şi răspunsul acesteia.
4. Aţi solicitat emiterea unui certificat de export pentru bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se referă
prezenta cerere?
Dacă da, indicaţi la rubrica „Observații" de la secțiunea III pct. 1.6 din cerere
□ Nu □ Da
sau la coloana 1.6 din lista anexată, cărei instituții aţi solicitat acest fapt,
data solicitării şi răspunsul potrivit.
III. Datele privind bunul/bunurile pentru care se solicită certificatul de export
1. Descrierea bunului cultural
(Se completează în situația în care se solicită exportul unui singur bun sau al unui tiraj/lot de bunuri identice)
Denumirea bunului cultural
Autor/autori, atelier, marcă, şcoală atribuire (după caz)
Titlul sau tema (dacă este cazul)
Material, tehnică dimensiuni (eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametri de identificare (după caz)
Datare, anul fabricației (după caz)
Observații (documente de referința, antecedente,
stare de conservare, cantitate, date speciale - prezența
semnăturilor, inscripționărilor, mărcilor etc.)
2. Descrierea colecției/lotul de bunuri diferite
(Se completează lista anexată cererii)

Data

Semnătura/Stampila solicitantului

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.

LISTA
bunurilor culturale pentru care se solicită certificat de export

Nr.
crt.

Denumirea
bunului cultural

Autor/autori,
atelier,
marcă,
şcoală,
atribuire

Titlul sau
tema

Material,
tehnică,
dimensiuni
(dimensiunile
suportului) şi
alţi parametri
de identificare

(1)

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

Data

Datare,
anul
fabricaţi
ei

Observaţii (documente
de referinţă,
antecedente, stare
conservare, cantitate,
date speciale – prezenţa
semnăturilor,
inscripţionărilor,
mărcilor etc.)

(1.5)

(1.6)

Semnătura/ștampila solicitantului

