Domnule Inspector Şef,

Subsemnatul
.…………………………………………………………….,
reprezentant
legal
al
..……………………………….............................,
înregistrată la Registrul Comerţului/ Tribunalul Botoşani sub nr ...……...…….,
CUI (CIF) …..………..…., telefon ……..……….., prin prezenta solicit eliberarea unui
registru
de
evidenţă
a
zilierilor
pentru
punctul
de
lucru
…………………………………………………….
Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii 52/2011 actualizată, iar zilierii
vor desfăşura activitate conform art. 13 din lege doar în domeniul/domeniile de mai jos (se
încercuieşte litera corespunzătoare domeniului ales):
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823;
e) publicitate - grupa 731;
e^1) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături
arheologice);
e^2) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru
transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu
excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;
f) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru
interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de
spectacole - clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului,
direct sau prin unităţile din subordinea sa - clasa 5520;
g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;
h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
i) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și
grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;
j) restaurante - clasa 5610;
k) baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630;
l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9104
m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa
5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de
copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din
subordinea acestuia;
n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;
o) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;
p) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312.

Anexez prezentei cereri documentele ce atestă autorizarea firmei pentru desfăşurarea
activităţii în domeniul/domeniile încercuite mai sus (certificatul de înregistrare la Registrul
Comerţului, certificatul constatator emis de ONRC sau statutul societăţii).
Pentru ridicarea registrului delegăm pe dl/dna …………...………………………….,
care se legitimează cu CI/BI …………………….….
Data,

Ştampila şi semnătura
reprezentantului legal,

