
Jnsrirurul Notarial Romiin

ANUNT

Av6nd in vedere dispoziliile aft. 4 alin. (2) din Regulamentul pentru
organizarea gi desfdgurarea examenului sau a concursului pentru dobfindirea
calitdlii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei
nr.2792/C/19.10.2012 cu modificdrile gi completdrile ulterioare, vb comunicdm
faptul c5, in conformitate cu Dispozilia Presedintelui Uniunii Nalionale a
Notarilor Publici din Romdnia nr.57/20.09.2CI2L, Institutul Noterial Romdn
organizeazb la data de 21 ianuarle 2O221 examenul sau concursul pentru
dob6ndirea calitSlii de notar stagiar.

Taxa de inscriere pentru participarea la examen/concurs este in
cuantum de 3900 lei/candidat. Taxa de inscriere pentru participarea la
examen/concurs se achit6 ?n contul Institutului Notarial Rom6n (CUI 2678LL93)
RO12RNC80071115799310001 deschis la BCR - Sucursala Plevnei Bucuregti.

Copia ordinului de plat5/foii de virsimint se va anexa la dosarul de
inscriere la examen/concurs.

Dosarul de inscriere la examenul sau la concursul penbu dobdndirea
calit6lii de notar stagiar se depune personal sau prin mandatar cu procur5
autentic6 5i speciald, in perioada 8 noiembrie - 22 decembrie 2O2L, la
sediul Camerei in a c5rei circumscriplie se afl5 postul pentru care candideazi,
in timpul programului de lucru cu publicul al acesteia.

I tn situalia in care, in vederea prevenirii rlsp6ndirii noului coronavirus * SARS-COV2, autorit6tile
publice vor impune restri$ii care nu vor permite organizarea examenului/concursului, acesta nu se va mai
desfSgura la data anunfatS, urm6nd a fi reprogramat.

Luigi Cau'avi11an, nr ' l l ,  etaj 2'  Sector I '  BUCURE$TI-ROMANIA
Tef.: +(403 I)437.98. l9; 437.98.21 Far:+{03 I)437.98.20:E-mail::qr$!j!j4lgr.ru!!r.tt'i.lr.ularr,{L_!t;



Anexi la
Hotirirea Consiliului Uniunii

nr. 34124.06.202L

Lista privind numirul de locuri destinate
examenului sau concursului de dobindire a calitifii

de notar stagiar pentru anul 2021
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