DOCUMENTAR SINTETIC
Denumirea agentului economic .......................
1. Obiectul de activitate .........................................................
2. În ce regim funcţionează:
fără asociaţi ........ cu asociaţi .......... numărul asociaţilor .........

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
titularului, inclusiv ale
asociaţilor

Studii

Locul de muncă,
funcţia, în cazul
persoanelor angajate în
alte unităţi

Observaţii

3. Numărul salariaţilor .........., din care angajaţi şi ai altor agenţi economici cu capital
de stat sau privat ................... .
4.
Dacă
titularul
este
specialist
în
domeniu
........................................................................... ;

.....................,

studiile

dacă desfăşoară activităţi profesionale în cadrul altor agenţi economici cu capital de
stat (denumirea agenţilor economici) .........., funcţia/funcţiile ........., sau dacă
desfăşoară activităţi profesionale în cadrul altor agenţi economici cu capital privat
(denumirea agenţilor economici) ..........., calitatea ............ ; dacă este pensionar
............... .
5. Persoana/persoanele care va/vor răspunde de activitatea unităţii sub aspectul
probităţii profesionale1):

Nr.
Numele şi prenumele
crt.

Calitatea
răspunderii

Studiile

Locul de muncă şi funcţia,
în cazul în care este
salariat

6. Unitatea preconizează activităţi de export ............. import ............. .
7. Dacă a luat la cunoştinţă de legislaţia care reglementează funcţionarea unităţilor
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private .........., inclusiv de reglementările legale cu referinţă directă la domeniul de
activitate al unităţii .......................................... .
8. Date privind sediul în care funcţionează:
- este proprietatea titularului (asociaţilor) ..............................
- este proprietate de stat ......................................................
- este închiriat de la o persoană particulară ...........................
- adresa: localitatea ............, str. .............. nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap
....., sectorul ......, cod .........., judeţul .........., tel ........, fax ........
9. Numărul autorizaţiei de funcţionare ..............., data eliberării ................ .
Data completării ....................
Semnătura titularului ........................

1)

Titularul este obligat să comunice imediat Ministerului Culturii şi Identității
Naționale schimbările persoanelor cu responsabilităţi în asigurarea probităţii
profesionale a activităţii unităţii
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ANEXA Nr. 4a: Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate, puse în vânzare la
data de .............
Denumirea agentului economic ..............................
TABEL

Nr.
crt.

Denumirea
bunului
cultural

Materialul

Titlul
(dacă
este
cazul)

Autorul Datarea Valoarea

Numărul
Proprietarul
de
bucăţi

Data ...................
Reprezentantul agentului economic ........................................
NOTĂ:
Tabelul se anexează la înştiinţarea de vânzare a bunurilor culturale mobile şi se
include în dosarele întocmite de către direcţiile teritoriale pentru clasarea bunurilor
culturale mobile care fac obiectul unei vânzări prin licitaţie publică cu strigare sau prin
intermediul unei galerii de artă.
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ANEXA Nr. 5:
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional ........ / a
Municipiului Bucureşti
Nr. .......... /data ...............
Către
................................
Ca urmare a înştiinţării nr. ......, din data ..........., prezentată Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional .......... /a Municipiului Bucureşti
vă facem cunoscut că bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat nu întrunesc
condiţiile necesare clasării, prevăzute de legislaţia în vigoare. Drept urmare, acestea
nu au fost transmise spre aprobare Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Anexăm, în copie, rapoartele de expertiză întocmite de experţi acreditaţi de Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
........./........... a Municipiului Bucureşti

Culte

şi

Patrimoniul

Cultural

Naţional

Director, .............................
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ANEXA Nr. 5a: TABEL cuprinzând bunuri culturale mobile respinse la clasare
Către agentul economic ........................

Nr.
crt.

Denumirea
bunului
cultural

Materialul

Titlul
(dacă
este
cazul)

Autorul Datarea Valoarea

Numărul
de
Proprietarul
bucăţi

NOTĂ:
Tabelul se ataşează la anexa nr. 5 spre înştiinţarea agentului economic, în vederea
punerii în vânzare a bunurilor culturale mobile fie prin licitaţie publică cu strigare, fie
prin intermediul unui agent autorizat.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 900 din data de 16 decembrie 2003.
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