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A N U N Ț 

Referitor la termenul limită pentru înscrierea  

la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar 
 

 
Având în vedere că: 
 - în conformitate cu Dispoziția Președintelui Uniunii Naționale a Notarilor 

Publici din România nr. 55/05.06.2018, Institutul Notarial Român organizează la 
data de 12 septembrie 2018 examenul sau concursul pentru dobândirea 
calității de notar stagiar; 

- conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea și 
desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar 
stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2792/C/19.10.2017, 
persoanele care se înscriu la examenul sau concursul pentru dobândirea calității 
de notar stagiar depun, personal sau prin mandatar cu procură autentică și 
specială, dosarul de înscriere la Camera în a cărei circumscripție se află postul 

pentru care candidează, cu cel puțin 25 de zile înainte de data examenului sau 
a concursului, respectiv până la data de 17 august, inclusiv, după cum se 
arată și în anunțul postat pe site-ul Institutului Notarial Român și pe site-ul Uniunii 
Naționale a Notarilor Publici din România în data de 06.06.2017; 

- în data de 07.08.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României,     
Partea I, nr. 687/2018, Hotărârea Guvernului nr. 595/02.08.2018, prin care zilele 

de 16 și 17 august au fost declarate zile libere pentru salariații din sectorul public, 
ziua de 15 august fiind zi liberă prin lege, 

Comunicăm candidaților că în zilele de 16 și 17 august 2018, 
Camerele notarilor publici, Uniunea Națională a Notarilor Publici din 
România și Institutul Notarial Român vor asigura permanență, în 
vederea îndeplinirii procedurilor de înscriere la examen sau concurs. 

Reamintim candidaților să își pregătească din timp dosarul de înscriere în 
vederea preîntâmpinării oricăror situații independente de activitatea Camerelor, 
a Uniunii sau a Institutului, care ar putea determina imposibilitatea obținerii 
tuturor documentelor necesare înscrierii, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. 
(2) din Regulament. 
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