
CAMERA  NOTARILOR  PUBLICI  PITEŞTI 
Nr. 1639/30.06.2017 

ANUNȚ 

Ca urmare a Dispoziției Președintelui Uniunii Naționale a 
Notarilor Publici din România nr. 46/23.06.2017, vă informăm că 
în zilele de 04 și 06 septembrie  2017,  va avea loc concursul de 
admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel 
puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică. 

Notar public,  
Valerica CÎRSTOIU 

Preşedintele Camerei Notarilor Publici Pitești 





CAMERA  NOTARILOR  PUBLICI  PITEŞTI 
Nr. 1666/06.07.2017 

ANUNȚ 

Prin Hotărârea Consiliului director al Institutului Notarial 
Român nr. 7/04.07.2017, a fost aprobată taxa de înscriere la 
concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele 
care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, în 
cuantum de 4.000,00 lei/ candidat. 

Taxa de înscriere se depune în contul Institutului Notarial 
Român: IBAN: RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-
sucursala Plevnei, C.I.F. 26781193. 

Notar public,  
Valerica CÎRSTOIU 

Preşedintele Camerei Notarilor Publici Pitești 







Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea 
examenului de definitivat şi a concursului de admitere în 

funcţia de notar public 

Aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. l 494/C1/2014 

Include modţficările şi completările aduse prin următoarele acte: Ordinul ministruluijustiţiei nr. 
4181/C/2016 şi Ordinul ministruluijustiţiei nr. 1619/C/2017 

Art. 1 

TITLUL I: Examenul de definitivat 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

(I) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, organizează, la solicitarea Consiliului
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul Uniunii,
examenul de definitivat pentru notarii stagiari care au finalizat perioada de stagiu şi au obţinut
certificatul de absolvire eliberat de INR. 
(2) Notarii stagiari susţin examenul de definitivat pentru posturile destinate notarilor stagiari care vor
promova examenul de definitivat din circumscripţia Camerei Notarilor Publici, denumită în 
continuare Camera, pentru care au susţinut examenul de dobândire a calităţii de notar stagiar,
prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de actualizare, emis în conformitate cu dispoziţiile art. 21 
alin. (3) lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 
(1) Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare
preşedintele Uniunii, stabileşte, prin dispoziţie, data desfăşurării examenului de definitivat, pe care o
comunică directorului INR. 
(2) Data susţinerii examenului şi lista posturilor destinate notarilor stagiari care vor promova
examenul de definitivat se comunică de către directorul INR Camerelor şi Ministerului Justiţiei. Cu 
cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii examenului, aceste informaţii se publică pe pagina de 
internet a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită
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