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Examenul de definitivat pentru notarii stagiari, organizat

in zilele de 05 Si 07 septembrie 20L7, se va desfSgura la Sala

ROMA din cadrul Centrului de Conferinle Auditorium Pallady

situat in B-dul. Theodor Pallady, nr. 40 G, Sector 3, Bucuregti,

incepdnd cu orele 9oo.

Candidatii se vor prezenta la examen incepdnd cu orele

8130, in vederea indeplinirii formalitdlilor de identificare 9i

acces in salb, in baza cbrlii de identitate, a pasaportului sau a

legitimaliei de notar stagiar.



D I S P OZI T r A NR. 25 |LO.OB.aOL7

AvSnd in vedere dispozit i i le art. 2 al in. (3) din Regulamentul pentru organizarea
si desfdsurarea examenului de definitivat 9i a concursului de admitere in func[ia de
notar public aprobat prin Ordinul ministrului justit iei nr. L494lCl20L4, cu modif icdri le
9i complet5rile ulterioare, potrivit cSrora I ctr cel pulin 15 zile inainte de data
examenului, directorul INR stabilegte, prin dispozifie, ora gi locul desfdgurdrii
acestuia, care sunt communicate Camerelor. Aceste informatii se afigeazd, de indatd,
la sediul Camerelor gi se publicd pe paginile de internet ale acestora gi ale INR,

in conformitate cu dispozit i i le art. 29 al in. (6) din Regulamentul de Organizare
9i Functionare al Institutului Notarial Rom6n, aprobat prin Hot5r6rea Consil iului
Uniunii nr.I29l20L5;

Directorul Institutului Notarial RomSn emite prezenta:

D I S P O Z I T I E

Art. 1.- Examenul de definitivat pentru notarii stagiari, organizat in zilele
de 05 9i 07 septembrie 2017, se va desfbsura la Sala ROMA din cadrul Centrului
de Conferinte Auditorium Pallady situat in B-dul. Theodor Pallady, nr. 40 G,
Sector 3, Bucuresti, incepdnd cu orele 900.

Att. 2.- Prezenta dispozitie se va comunica Camerelor Notarilor Publici.
Aft. 3.-Informatiile privind ora si locul de desfdsurare a examenului de

definitivat se vor publica pe pagina de internet a INR-ului, se vor afisa de cbtre
Camerele Notarilor Publici la sediul acestora si se vor publica pe paginile proprii
de internet.

'Alt. 
4.- Compartimentele de specialitate ale Institutului Notarial Romdn

vor urrndri aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.
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