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PUBLICAREA ANUNŢURILOR ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ vă pune la dispoziţie acest material informativ pentru o mai bună cunoaştere a datelor necesare publicării anunţurilor în Partea

a III-a a Monitorului Oficial al României.

Cererile care conţin toate datele necesare publicării anunţului pot fi expediate prin poştă sau pot fi depuse direct la sediul Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Centrul

pentru relaţii cu publicul – Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5 (cod poştal 050651).

Programul de lucru cu publicul în cadrul Centrului: luni - joi 8,00-16,00, vineri 8,00-13,30.

Taxa de publicare pentru anunţurile depuse direct se achită la casieria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul.

Cererile expediate prin poştă trebuie să aibă anexată chitanţa poştală în original sau în copie, pentru confirmarea plăţii taxei de publicare. Taxa este de 21 lei, sumă ce

va fi achitată în contul Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, cont menţionat în caseta tehnică a oricărui monitor oficial (cont nr. RO55RNCB0082006711100001,

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A., Sucursala „UNIREA“, Bucureşti, iar pentru persoanele juridice bugetare - cont nr. RO12TREZ7005069XXX000531,

DIRECŢIA DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI); C.I.F. RO427282. 

Exemplarele Monitorului Oficial, Partea a III- a, se pot cumpăra de la librăria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul sau se expediază prin poştă, numai la

cererea expresă a celui interesat, cu plata anticipată a ziarului (4,00 lei/exemplar).

DATELE NECESARE PUBLICĂRII ANUNŢURILOR

I. Carte de identitate auto - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului sau denumirea completă şi sediul persoanei juridice; seria cărţii de 

identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului, data eliberării, organul emitent. Cererea trebuie să poarte viza reprezentanţei R.A.R. în original.

II. Livret militar - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul livretului; data eliberării; organul emitent; pe ce nume a fost 

eliberat. Datele se obţin de la organul emitent.

III. Carnet de muncă - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; denumirea organului emitent la data

eliberării actului; pe ce nume a fost eliberat. Datele se obţin de la organul emitent sau de la ultimul loc de muncă.

IV. Act de studii - Numele, prenumele, iniţiala tatălui şi adresa completă ale solicitantului; felul, seria şi numărul actului; numărul şi data la care au fost

înregistrate în evidenţele unităţii de învăţământ emitente; anul absolvirii; organul emitent, cu denumirea de la data eliberării. Datele se obţin de la instituţia care a eliberat actul.

V. Titlu de proprietate - Numele, prenumele, iniţiala tatălui şi adresa solicitantului; numărul titlului; data eliberării; comisia care l-a eliberat. În cazul în care

anunţul se face de către altă persoană decât titularul actului, este necesar să se precizeze în cerere în ce calitate se face anunţul şi să se anexeze documentul 

care dovedeşte această calitate, în original sau copie. Obligatoriu se anexează adeverinţă de la comisia emitentă.

VI. Certificat de revoluţionar - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; comisia care l-a eliberat. 

Cererea trebuie să fie însoţită de o adeverinţă eliberată de asociaţia de revoluţionari,  care să confirme datele menţionate în cerere. 

VII. Certificat de competenţă pentru personalul navigant maritim şi maritim-portuar, documente de atestare pentru personalul navigant 

fluvial - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria; data eliberării; organul emitent.

VIII. Brevete şi certificate de capacitate pentru personalul navigant maritim - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria; data eliberării; organul emitent.

IX. Brevete - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; denumirea decoraţiei, gradul şi clasa acesteia; numărul şi data decretului de

conferire; numele şi prenumele posesorului, iniţiala tatălui.

X. Act de naţionalitate al navei - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului sau denumirea completă şi sediul persoanei juridice (proprietar sau

utilizator); felul actului; numărul şi data actului; organul emitent. În cazul persoanei juridice,  cererea va fi semnată de reprezentantul legal şi ştampilată.

XI. Permis de armă - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; organul emitent. Se anexează adeverinţa 

organului de poliţie în original.

XII. Permis de vânătoare - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; organul emitent. Datele se obţin de 

la asociaţia de vânătoare, care a eliberat actul.

XIII. Certificat de înregistrare fiscală - Denumirea completă şi sediul solicitantului; seria şi numărul certificatului; data eliberării; organul emitent. Datele se obţin 

de la organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.

XIV. Licenţă de transport/copie conformă, certificat de transport în cont propriu/copie conformă, licenţă de traseu, autorizaţie de transport internaţional

- Denumirea completă  şi sediul solicitantului; seria şi numărul; data eliberării; organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.

XV. Autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia laboratoarelor de examinare psihologică, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ 

exterior cu produse strategice - Denumirea completă şi sediul solicitantului; seria şi numărul; data eliberării; organul emitent. Cererea va fi semnată de 

reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.

XVI. Ciocane silvice de marcat/pentru control, dispozitive de marcat material lemnos - Denumirea completă şi sediul solicitantului; forma 

ciocanului/dispozitivului; amprenta acestuia. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.

XVII. Registru general de evidenţă a salariaţilor - Denumirea completă şi sediul solicitantului; numărul şi data înregistrării la I.T.M.; organul emitent. Cererea 

va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.

XVIII. Sigiliu de identificare şi legitimaţia tehnicianului de service - Denumirea completă şi sediul solicitantului; numărul sigiliului/legitimaţiei; numele pe care 

s-a atribuit. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.

XIX. Ştampile cu stema României - Denumirea completă şi sediul solicitantului; forma ştampilei; amprenta acesteia. Se anexează la cerere modelul ştampilei 

decupat de pe un act mai vechi. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.

XX. Schimbări de nume - Cerere cu viza oficiului de stare civilă în original; copie de pe certificatul de naştere al persoanei care îşi schimbă numele.


