DIRECȚIA CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA
Nr.___________ din______________

CERERE
REFERITOR LA CONTRACTUL DE EVALUARE TEREN/ SUPRAVEGHERE/ CERCETARE
ARHEOLOGICĂ CE URMEAZĂ A FI ÎNCHEIAT CU DIRECȚIA CULTURĂ ȘI SPORT
MANGALIA

Subsemnatul/a,............................................................................................cu
domiciliul
în..........................................jud....................................str.........................................nr..........................
bl......sc.......et.......ap.......având
B.I./C.I.seria.........nr................eliberat
de
.............................................la data de........................,CNP........................................în vederea
încheierii contractului de evaluare teren/ supraveghere/ cercetare arheologică, depun într-un singur
exemplar următoarele înscrisuri:
• Avizul eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța nr...... din..................;
• Certificat de urbanism nr................din.....................;
• Plan de încadrare în zonă, plan de situație, plan fundații, plan subsol, plan parter, detalii
fundație, secțiune longitudinală;
• Studiu geotehnic;
• Coordonate stereo 70.
Cunosc ca până la descărcarea de sarcină arheologică ce se va efectua de către Direcția
pentru Cultură Constanța, terenul care face obiectul evaluării/supravegherii/cercetării este
protejat ca sit arheologic (aflat în zona de rezervație arheologică) și în tot acest răstimp, orice
activitate din partea mea întreprinsă asupra terenului care afectează integritatea sau pune în pericol
conservarea patrimoniului arheologic, constituie contravenție și se pedepsește potrivit
prevederilor legii penale.
Nerespectarea avizului Ministerului Culturii sau emiterea autorizației de construire în absența
acestui aviz pentru lucrările de construire sau de desființare din zonele cu patrimoniu arheologic
reperat se sancționează cu amendă de la 10 000 lei la 50 000 lei (art. 28 din Ordinanța 43/2000,
completată și modificată prin Legea nr. 258/2006 privind protecția patrimoniului arheologic și
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.

Data,

Semnătura,

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogarea
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Direcţia Cultură şi Sport
Mangalia cu sediul în Municipiul Mangalia, Şoseaua Constanţei, nr.5, judeţ. Constanţa, având CUI
31533976, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul exclusiv
derulării contractului încheiat de comun acord.
Direcţia Cultură şi Sport Mangalia prelucrează datele dumneavostră cu caracter personal (nume,
prenume, data şi locul naşterii, adresă, număr de telefon, CNP, seria şi numărul de CI, CUI, sediul
firmei, conturi bancare), şi le utilizează numai în scopul stabilit prin contractul încheiat de comun
acord.
Vă comunicăm faptul că Direcţia Cultură şi Sport Mangalia se angajează să respecte în contractul
încheiat de comun acord. prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia datelor.
Manager,

Responsabil protecţia datelor

NICHITA Lucian

DEMIR Miral Valerica

Îmi exprim în mod expres consimţământul ca Direcţia Cultură şi Sport Mangalia să folosească
datele de identificare cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)
679/2016 privind protecţia datelor.

Persoană fizică,
Semnătura

Data

Mun. Mangalia, Șos. Constanței, nr.5, jud. Constanța, Cod 905500, CUI 31533976,
e-mail: dcsmangalia@gmail.com; Tel/Fax: 0341566915
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