
l r 5 l  j t i l l a l l  \ o t r i | i r l  R t r i l I l r r

ANUNT
Referitor la termenul limiti pentru inscrierea

la examenul sau concursul pentru dobindirea calitit i i de notar stagiar

Av6nd in vedere c5:
- in conformitate cu Dispozitia Presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor

Publici din Rom6nia nr. 55/05.06.2018, Institutul Notarial Rom6n organizeazd la
data de 12 septembrie 2018 examenul sau concursul pentru dob6ndirea
calitSlii de notar stagiar;

- conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea si
desfbsurarea examenului sau a concursului pentru dobdndirea calitdtii de notar
stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justil iei nr. 27921C|19.I0.2017,
persoanele care se inscriu la examenul sau concursul pentru dobdndirea calit5li i
de notar stagiar depun, personal sau prin mandatar cu procurd autenticd si
specialS, dosarul de inscriere la Camera in a cdrei circumscriptie se aflS postul
pentru care candideazd, cu cel pulin 25 de zile inainte de data examenului
sau a concursului, respectiv p6ni la data de 17 august, inclusiv, dupd cum
se aratd si in anunlul postat pe site-ul Institutului Notarial Rom6n si pe site-ul
Uniuni i  Nationale a Notari lor Publici  din Rom6nia in data de 06.06.20L7;

- in data de 07.08.2018 a fost publicat5 in Monitorul Oficial al Rom6niei,
Partea I, nr. 687l20t9, HotSr6rea Guvernului nr. 595102.08.2018, prin care
zilele de 16 si L7 august au fost declarate zile libere pentru salariatii din sectorul
public, ziua de 15 august fi ind zi l iber6 prin lege,

Reamintim candidatilor sd i9i preg5teascd din timp dosarul de inscriere In
vederea preintdmpinbrii oricdror situalii independente de activitatea Camerelor,
a Uniunil sau a Institutului, care ar putea determina imposibilitatea obtinerii
tuturor documentelor necesare inscrierii, astfel cum sunt prevSzute la art. 5
al in. (2) din Regulament.
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