
Anexa nr. 1

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE AGREARE pentru
executarea lucrărilor funerare în incinta cimitirelor parohiale

Către,

 Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei/ Sectorul Cimitire, monumente și servicii funerare

Subsemnatul/a...................................................................................................,
CNP....................................................................,  BI/CI..................................,  eliberat
de.............................................................., cu domiciliul în municipiul/orașul/comuna/
satul.............................................................., str.............................................................,
nr.........,bl........,sc.....,.ap........,reprezentant  legal  al  S.C/PFA....................................,
cu  sediul  în  (localitatea)............................,  str.  .............................................  nr.  .....,
bl.  ....,  sc.....,  et.......,  ap........,  judeţ  .....................................,  înregistrată  la  Oficiul
Registrului  Comerţului  sub  nr.  ..................,  din  ................,  cod  fiscal  nr.  ...........
din............................................,  având contul  nr.............................................,  deschis
la..............................telefon.............fax...............email...............................................,
în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  cimitirelor  din  Biserica  Ortodoxă
Română, Vă  solicit  emiterea  certificatului  de  agreare  pentru  S.C/PF
autorizată.................................................................................,  cu  obiect  de  activitate
realizarea  lucrărilor  de  construcții,  cod  CAEN..................,  pentru  executarea
lucrărilor  funerare  în  incinta  cimitirelor  parohiale  din  Arhiepiscopia  Buzăului  și
Vrancei.

 Mă oblig ca, în situația obținerii Certificatului de agreare, să respect întocmai
prevederile Regulamentului  cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română,  legislația și
normativele specifice cu privire la executarea lucrărilor de construcții, sănătatea și
securitatea în muncă, P.S.I., protecția mediului, sub sancțiunea anulării dreptului de a
executa lucrări funerare în cimitirele parohiale.

 Îmi exprim consimțământul ca reprezentantul Sectorului Cimitire, monumente
și servicii funerare al  Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei să colecteze și să utilizeze
datele mele cu caracter personal, prin mijloacele destinate gestionării documentelor și
evidențelor specifice serviciului și în raporturile cu instituțiile abilitate și consimt să-
mi fie reținută o copie a documentelor justificative. Am luat la cunoștință că aceste
date vor fi  tratate confidențial și  că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de
Regulamentul  UE  2016/679,  privind  protecția  datelor  cu  caracter  personal  a



persoanelor  și  libera  circulație  a  acestor  date  și  am înțeles  că  refuzul  prelucrării
datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea prestării serviciilor.

Anexez,  la  prezenta,  dosarul  elaborat  în  conformitate  cu  metodologia  de
agreare a constructorilor: 

1. copia actului de identitate al reprezentantului legal ,, conform cu originalul”;

2. actul constitutiv și actele adiționale relevante - copii ,, conform cu originalul”;

4. certificatul de înmatriculare la O.R.C./Autorizația persoanei fizice – copie

,, conform cu originalul”;

5. certificat unic de înregistrare - copie ,, conform cu originalul”;

6.  certificat  fiscal,  original,  emis  de  Direcția  de  Impozite  și  Taxe  Locale  (zero
datorii);

7.  situația  privind  numărul  angajaților  și  colaboratorilor  din  care  numărul
specialiștilor și  muncitorilor calificați  în domeniul construcțiilor (include și  act ce
atestă  pregătirea  profesională,  în  domeniul  construcțiilor,  a  administratorului/
persoanei fizice autorizate);

8.  copie  certificat  înmatriculare  mașină  utilizată  la  transportul  materialelor
( capacitate până în 3,5 tone);

9. dovezi cu privire la dotările tehnice de care dispune pentru executarea lucrărilor; 

 

Declar că actele depuse la dosar sunt în vigoare și corespund cu originalul.

 Data,                                                                                          Ștampila, 

                                                                                                   Semnătura,


