
Anexa nr. 4.1 
 

CERERE  
de modificare a Fişei privind încadrarea nominală  

a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camere 
 

Subsemnatul______________________________________,C.N.P __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,  

act de identitate _____seria_____nr._______________în calitate de ____________________________, al  

______________________________________________________________________________________ 
(denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică) 

cu sediul social în localitatea ___________________________, str. ____________________________nr.___ 

bl.____sc.____et.____ap.____ judeţ/sector_______________________, solicit modificarea FIŞEI privind 

încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camere, pentru  imobilul situat în localitatea 

______________________, str. ____________________________ nr.____ judeţ/sector __________________, 

având Certificatul de clasificare nr.  _______, eliberat în data de __________, după cum urmează: 

 
Categoria de 
clasificare 

Structura spaţiilor de cazare  
Tip camere Nr. camere Nr. locuri Nr.de ordine al spaţiilor de cazare 

_____ stele/flori 

Cameră cu 1 loc    
Cameră cu 2 locuri    
Cameră cu 3 locuri    
Cameră cu 4 locuri    
Suită    
Garsonieră    
Apartament    
Cameră cu ..... locuri    

1) Total categoria _____ stele/flori     

_____ stele/flori 

Cameră cu 1 loc    
Cameră cu 2 locuri    
Cameră cu 3 locuri    
Cameră cu 4 locuri    
Suită    
Garsonieră    
Apartament    
Cameră cu ..... locuri    

2) Total categoria _____ stele/flori(2)    
Total general 1)+2)    
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, DECLAR PE PROPRIA 
RĂSPUNDERE că am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi  brevetelor de turism, precum şi ale Normelor 
metodologice de aplicare a acesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile prevăzute în 
anexele Normelor metodologice mai sus-menţionate, pe care certific că la îndeplinesc şi mă oblig să le respect 
pe toată durata funcţionării structurii/structurilor de primire turistice nominalizate mai jos, pentru tipul şi 
categoria de clasificare declarate şi pentru structura spaţiilor menţionate în fişa privind încadrarea spaţiilor 
de cazare şi/sau alimentaţie publică. 
Anexez prezentei, Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camera (în original) 
şi copia Certificatului de clasificare. 
Numele şi prenumele _________________________ 
(reprezentant  legal)                                                                                                                             
Data____________                                        Semnătura  _________________                      

 
                                                    Ştampila 


