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Avdnd in vedere dispozitiile 4 alin. (2) din Regulame,ntul pentru
organizarea gi desfdgurarea sau a concursului pentru dobdndirea
calitdlii de notar stagiar, a t prin Ordinul ministrului justiliei
nr. 2 792/C/1 9. I 0. 201 Z cu gi completdrile ulterioare, vd comunic5m
faptul c5, in conformitate cu lia Pregedintelui Uniunii l{alionale a

Notarilor Publici din Rom6nia nr.

organizeazd la data de 21 noiem
179.09.2022, Institutul Notarial Rom6n

2022 examenul sau concLtrsul pentru
dobdndirea calitdtii de notar stagiar.

Taxa de inscriere pentru rticiparea la examen/concurs este in
cuantum de 3900 lei/candidat,
examen/concurs se achitd in contul I

Taxa de inscriere pentru participarea la

i Notarial RomSn (CUL26781193)
RO 1 2 RN C8007 1 LL57 993100 0 1 is la BCR - Sucursala Plevnei Biucuresti.

Copia ordinului de plat5/foii
inscriere la examen/concurs.

v5rsdmdnt se va anexa la dosarul de

Dosarul de ?nscriere la exa I sau la concursul pentru dob6ndirea
calit5tii de notar stagiar se depune personal sau prin mandatar cu procurb

septembrie - 26 octombrie 2022, laautentic5 9i specialS, in perioada

sediul Camerei in a cdrei circumscri se afl5 postul pentru care r:andideazd,
in timpul programului de lucru cu pu cul al acesteia.

Luigi Cazzavrllan, ru'.1 i , etaj 2, r, BUCURE$rI-novANn
Tcl.: 'rt4031t417 98 l9: 417 9R ?l Fax.+ro1 Ir417 ?O F-n."i l. r.+r'r?torirt17ilir. "lit'',i,,1-,n,,,;- l -^.



Lista prlvlnd munr6ru
exanlen ului sau concursul

de notar stagiar p

Ane
HotdrArea Consill

nr, 56/10.(

de locuri destinate
i de dob6ndire a calitXtii
rntru anul 2S22

Nr crt Camera $lotarilor Pu rlici

Numdr de locuri
destinate

exarnenuluisau
concursuluide

dobf,ndire a catitdtii
de notar stagiar pentru

anul 2022

L Alba Iulia 3

t Bacdu 2

? Bragov 2

4 Bucuregti 6

F3 Cluj 4

o Constanta

7 Craiova 4

I Galati ?

9 Iagi 2

10 Oradea 2

1t Pitegti )

12 Ploiegti ?

3"3 Suceava

4A&,? T8rgu Mureg .\
J

15 Timigoara 4
J

TOT'AL 43
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