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Către:   UPFAR-ARGOA 

Bucuresti, str. Iordache Golescu nr 17, et. 1, sector 1 

Tel 0371-305.303; fax 021-310.09.04.   

E-mail:   ambiental.licentiere@upfarargoa.ro 

CERERE DE LICENȚIERE 

SC                                                                                                                                                                                           cu sediul în: 

 localitatea                                                                                                           ,judet/sector                                            

str                                                                                                              Nr               Bl.                      Sc.               Et.               Ap. 

Nr.de ordine Reg Com                                                                                                             CUI  

reprezentata prin                                                                                                              avand functia 

telefon                                                                           în calitate de UTILIZATOR, 

SOLICITAM INCHEIEREA CU UPFAR-ARGOA A LICENTEI NEEXCLUSIVE PRIVIND COMUNICAREA 
PUBLICA A OPERELOR CINEMATOGRAFICE SI AUDIOVIZUALE IN SCOP AMBIENTAL. 

In vederea încheierii licenţei neexclusive pun la dispoziţia UPFAR-ARGOA următoarele informaţii si documente: 

DATE DE CONTACT:``  
Persoana de contact Telefon fix 

Telefon mobil 
Fax Adresa e-mail 

    

DATE PENTRU FACTURARE (se vor completa doar daca difera de datele de contact si adresa sediului, mentionata mai sus): 

Persoana de contact Telefon fix 
Telefon mobil 

Fax Adresa e-mail 

    

Adresa completa de 
facturare: 

 

IBAN  BANCA  

(dacă solicitantul nu are cont bancar se va completa manual "nu deţinem cont bancar”) 

SOLICITAM INCHEIEREA UNEI LICENTE NEEXCLUSIVE CU VALABILITATEA: 

 

(Se va completa de către solicitant o perioada de valabilitate de maxim 1 an. Se va tine cont de faptul că intreaga perioada 
licenţiata se va achita integral, aceasta neputand face obiectul unor eşalonări. In cazul unei functionarii nepermanente, pot fi 
trecute mai multe perioade, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 1 an. Perioadele de functionare se vor preciza cu  exactitate:  
de la … pana la…) 

ANEXEX COPII DUPA URMATOARELE DOCUMENTE OBLIGATORII INCHEIERII LICENTEI: 

- Certificat de înregistrare, 

- Certificat de clasificare -pentru fiecare unitate de cazare și/sau alimentaţie publica 

- Fișa de încadrare (anexa la certificatul de clasificare) - pentru fiecare unitate de cazare și/sau alimentaţie publica. 

FUNCTIONAREA UNITATILOR      (Se va clarifica functionarea prezenta si anterioara (pe ultimii 3 ani) a unitatilor. Se vor specifica 

perioadele de sezon, perioadele de nefunctionare – daca este cazul. Trebuie precizate, cu exactitate, datele  de la ... pana la...   
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In caz de necompletare se va considera functionarea permanenta) 
 
 
(in coloana cu data comunicarii publice ambientale se va mentiona pentru fiecare unitate: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data instalarii aparaturii TV se va completa astfel: 

- “PESTE 3 ANI”      – se va bifa casuta corespunzatoare 

- “0-3 ANI”              - SE VA MENTIONA DATA EFECTIVA A INSTALARII  

- “NU ARE TV”         – se va bifa casuta corespunzatoare 

 
ALTE MENTIUNI IN AFARA CELOR PRECIZATE MAI SUS: 

 
 
 
 

Declaram pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 322 și urm. din Codul Penal, privind falsul în 
declaraţii, că toate cele mentionate mai sus, sunt complete si conforme cu realitatea. 
 
Data:                                                                         Operator economic 
 
            Reprezentant legal: 
            (numele / functia) 
 
 

           Semnatura si stampila 

 

 

 

 

Notă: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie, câmpurile trebuie completate cu majuscule 

Tipul și denumirea unităţii  Data instalarii aparaturii TV  

Peste 3 ani 

(bifa) 

0-3 ani  

(se va mentiona data 

instalarii) 

Nu are TV 

(bifa) 

 

     

     

     

     

     

     

 

      DOTAREA UNITATILOR CU TV SAU APARATURA DE COMUNICARE PUBLICA AMBIENTALA  

 

 

  

 

 


