Denumirea operatorul economic
Nr. de înregistrare
Data
NOTIFICARE1

Către:
ARHIVELE NAŢIONALE/SERVICIU/BIROU AL ARHIVELOR NAŢIONALE

I. Date referitoare la operatorul economic
Denumirea / Numele şi prenumele:
Statut:
|_| persoană fizică
Sediul social/
Strada:
Domiciliul:
Localitatea:
Judeţul/Sectorul:
Telefon:
E-mail:
Cod de identificare fiscală / Cod unic de înregistrare:

|_| persoană juridică
Nr.
Bl
Cod poştal:

Sc.

Ap

Fax:
Pagină de internet:

Nr. de înregistrare în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice:
Numărul autorizaţiei de funcţionare:
CNP (reprezentant legal):
Reprezentant legal:
Persoană de contact:

Numele:
Telefon:
Numele:
Telefon:

Fax:
Fax:

Funcţia:
E-mail:
Funcţia:
E-mail:

II. Date referitoare la creatorul/deţinătorul2 de documente
Denumirea / Numele şi prenumele:
Sediul social/
Strada:
Nr.
Bl
Domiciliul:
Localitate:
Cod poştal:
Judeţul/Sectorul:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Pagină de internet:
1

Sc.

Ap

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare!
2
Operatorul economic va preciza în notificare şi informaţii cu privire la creatorul de documente, în cazul în care a
preluat documentele de la un alt deţinător.

Sucursale/puncte de lucru
şi sediile acestora:

Strada:

Nr.

Localitatea:

Cod poştal:

Judeţul/Sectorul:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Pagină de internet:

Bl.

Sc.

Ap.

Cod de identificare fiscală / Cod unic de înregistrare:
Obiectul de activitate:
Data înfiinţării:

III. Date referitoare la arhiva care a facut obiectul predării către operator:
Fondurile arhivistice preluate3:
Cantitate m.l.
u.a.
Anii extremi:
Inventare:
Starea de conservare:
Date referitoare la documentele în format electronic:
Adresa spaţiului de depozitare:
Subsemnatul,.................................................,
în
calitate
de
reprezentant
legal
al
.........................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi
conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Arhivelor
Naţionale.

Numele/prenumele (cu majuscule):
Semnătura:
Data:
Anexez: copii de pe actele în baza cărora i-au fost predate documentele, contract şi situaţia
privind prelucrarea şi/sau stadiul prelucrării documentelor.

3

Se vor completa datele pentru fiecare fond arhivistic în parte.

